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alistamento 
militar 

• /ÇJm dos maiores 

elementos eonstituiveis 

da Pátria Brasileira é 

ificontestavel ment^ a 

verdadeira diffusão áa 

instru<'«;;V> em nossòS 

extincto de que São 

Paulo-nunca se abaixai 

E não se abaixou— 

ahi está o alistamento, 

são factos á luz ; dos 

olhos, palpáveis, elle foi 

o único da Federação, 

que sem contestação re

cebeu a útil lei militar, 

e ainda mais, propa

gando por meio de 

patriotas como José 

Piedade; - o qual sem 

poupar esforços e visar 

interesses pessoaes se 

sacrificou, ora adminis

trando sábiamenteo ser

viço de alistamento, ov% 

fazendo* £oference:ichs 

explicativas do texto da 

lei, tão scphismada "pe

los anti-patriotas 1 

E' por este e outts£>s 

íaql dizem s*yjB 

aWíphabetos. aos òrgulBbsòs: 
A. 

caros i':inãifs,actiialmeii, 

te, ei infe-
Iizmerr 

Porqn*1 mi SãQ Paulo 

houve a «liflYisãxrdo èn'si 

no militar, e porque foi 

esta. tão fácil, íacilimí) ? 

P.orcjúe o^spirito da 

mocidíül:' já ha longos 

annos bébiá nas espojAS 

publicas 6 verdadeiro 

amor pátrio, "consagran

do seu espirito na dif-

fusão dos conhecimen~ 

tos rudimentares da es

cola, do soldado. 0 ma
rechal Hermes, quando 

esteve em S. Paulo, ao 

receber a ovação que 

delirantemente lhe fazia 

a mocidade, como que, 

viu nella uma manifes~ 

tação de hiomento sem 

cunho de verdade e 

sem julgar que, estes 

mesmos que o aclama** 

vam iam ser como o são 

actualmente os soldados 

que enchem as listas 

dos 70.000 alistados do 

nosso Estado! Era incrí

vel, era impossível tal 
lei se diffundir no ani~ 

m o dos paulistas, povo 

de doutores, artistas, 

alheios e inimigos da 

farda! No entretanto a 

verdade não se fez 'es

merar, e o sangue ban-

írçírantç que, "nos enche 

nossas veias, mais uma 

vez veio firmar o con

ceito éxpendido por u m 

QÜt IÍÔ|S engordar ? e não sof. 

ÍHT db estdmjigo,? 
I nnei os Biséoutos JacÉrehy 

feitos de ovos; vende'se só pã 
Casa Galvüo — Kilo 3$000 

BOAS FESTAS 
Enviaram-nos mimosos 

cartões de Boas Festasf gen
tileza que agradecemos e re* 
tribuimos,rríais os seguintes 
snrs: Antouió Elias, Domin
gos Grenci ê~ Domingos Mô
naco, de Salto, Benédícto 
Augusto de Sousa, Fermino 
Octavi© 'do Espirito* Santo, 
Professor. F, Marmo,* de São 
Pauto; Professor Pedro au
gusto Kiehl e exma. esposa, 
de Salto, Thomaz d' Onofrio 
e familíá*, capitão Francisco 
Pereira Mendes Primo, te
nente João Prates, de Rio 
das Pedras, Bened;cto Fer
raz Gomide, de Porto Feliz, 
Benedicto Alves Lima^de Pi
racicaba. Sylvio Fonse -a, 
Jorge Courv, Luie Peres Gui
marães, Alberto Ortiz,de São 
Manoel e professor Fernan-
Lopes e exma. esposa, de Pi
racicaba. 

SECRETARIO D.A CÂMARA 

Communica-nos o secreta
rio da Gamara Municipal 
que no-dia 1, reassumiu o 
exercício de seu cargo, visto 
ter terminado a licença em 
cujo gozo se achava para 
tratamento de sua saúde. 

— o — 
BISCOUTOS* DE JACAREHY 

Único agente em Ytú 
CASA .GALVÃO 
Kilo 3$000 

Para Latas—Desconto 

Da Capital 
Inauguranflohoje esta sec-

ção, nella serão tratados to
dos os assumptos palpitantes1 

e cre actualidade, que se dêjjn 
nesta Capita' 

Será mais secção noticia-
rista do que t literária, com 
tudo apreciaremos, segundo 
as nossas forças,os homens il-
lustres que por cá offereçam 
sejam literatos, sóci.ologas, 
políticos'etc etc, noticias de
talhadas das coisas da nossa 
Política, sociedade etc. 

* 
* * 

E m ' todas as rodas com-
menta-se' muito as ultimas 
noticias sobre a invasão Ar
gentina. 

Parece-nos que os bata
lhões .de linhas de Tiro e 
da Guarda Nacional, estão 
se preparando e já se otfe-

liefe da Nação. 
Àssi:n é que segundo 

diz a «Pia 
1. de Ja 

Batalhão 
par;; sua difinitiva 
moDÍlisai • 

Si a < sim... 

Slgua t ZBQOÍOB 
éluelaíoUo do ònaenkeito naen\ 

Illmo/Snr. Dr. Hermogenes Brenha Ribeiro, 

^..D/PrefeitorMunicipal de Ytú. 
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Fallou-se muito hontem 
numa scisaq do Partido Re
publicano, havendo ó^uem 
affirmasse que u m senador, 
ex-presidente do' Estado, 
romperia o debate opposicio-
nista no Senado... ( 

Temrfu&regit actus... 
* * 
4 

O dr. Joaquim Maranhão, 
recém-formado pela nossa5 

Faculdade de Direito e que 
foi nomeado delegado inte rino dessa cidade, ];, 
sou a esta capital. 

regres-

* * 
O "São Paulo'* de hoje 

traz uma copiosa noticia so
bre os" últimos acontecimen-* 
tos ahi desenrolados» metten-
do x\o meio o cel.dr.' Piedade, 
Presidente do tiro Brazileiro 
de S. Paulo, como responsá
vel por munição usada nos 
conflictos,, facto que não se 
verifica ser exacto. 

Embora isso se desse, é 
easo de perguntarmos : 
Que tem o illustre dr. Pieda
de, com o que fazem ahi ? 

* * 
m 

O bárbaro estrangulador 
Miguel Traad, sò será julga
do na sessão de Janeiro e* 
corre com insistência que o 
bandido conseguirá a sua 
absolvição. 

E, não será para admirar, 
pois ó nosso grandioso Jury, 
tem absolvido criminosos de 
grande monta ! ! ! 

Pobre Justiça ! 
Capital—28-12—908 

' C. DEMONLINS 

Captação velha: Visitei 
vossa companhia estae obras 
que encontramos em pc i 
estado de con.-ervação: s 
somente de lamentar * a sua 
falta de limpeza pelo antgo 
zelador, que certamente não 
merecia este nome, e feliz
mente já foi substituído. 

Mandei dar u m a descarga 
UM Caixa, repreza,' filtros e 
^eanarnento adud 
RLII'- "ande 

üinulo • i • :. » em ! 
fiid-a 

pendio; outro tanto se po
dendo dizer catn relação aos 
prédios que ficam na encos
ta oposta isto é, os bátrri 
Alto e Cemitério.- Para 

ço do Matadouro poa 
se captar o pequeno córrego 

mque antigo do Padre 
Geronymo, cujo proprie 
(íâmilio Antoaio da Silva) se
gundo meconsta, está pronip-
to a cedel-o gratuitamente. 

Este serviço é de extrema 
necessidade/ uão só' para 
limpeza daquele edifk % 

i rpara alimsn^ t noi i inento como tam 
no v lume d'a l0 dos porc/os enchiquei 
na cidade, alem de i :Iosqueactualmentebofre~ 
liíâpidez. E" necessário man- P marlyno da sedefou sao 
dariWflcertarkcoS; uigeucia . desa-iterados pi a do 
a passagem da' linha no cor-1 córrego que passa nas vi-
rego Pirapitmguy, *me está \ sinhanças e xjue como sabeis 
em Completa ruina, assim é d e P^sima qualidade por 
como concertar todas as ven- C:iUtía d P s despejos do pro-
tosas e fazer fts respectivas I P1'10 matadouro. A bem da 
caixas de alvenaria, colocai-saúde publica, é este u m 
do os tampões de ferro que I serviço que não deve ser 
faltarem. Para e.fectáar a I P

r o t c l a d u e <lue nierecerá 
IÇnipeza destel encanamento | p3 aplausos de toda a popu 
aductor, mandámos fazer u m ' lação. Será preciso, quanto 

torpedo que poderá ser expe
rimentado quando oportuuo, 
e que trará a vantagem de 
augmentar a vasão já muito 
reduzida pelos tuoercufcs. 

Para inspecção e conser
vação da rôriede distribuição 
e das duas linhas aductoras 
existenteŝ  é preciso manter 
dois guardas, devendo u m 
conservar-se sempre na cida-

antes. fechar com muro de 
tijolo o recinto da C aixa 
dagna, Tanques e Ca. de 
Recepção d'agua, gramman' 
do o terreno respectivo, para 
evitar o ingresso de malfei 
tores e melhor conservar a 
sua limpeza. 

Serviços de esgotos: Coar 
prehende a rede geral e 
obras >de depuração. 

A rede de esgotos tem 
depara &*)r as manobras | d e 8 e n^lvimeato de 
m Reservatório e rede de J.4.i7i,mSi assim descrimi-
distribuição, e outro -poderá 
percorrer uma e outra linha, M;lniliws d e 1 2 -
etectuando- as manobras e o" 
limpezas necessárias, sem- t /... 
pre vigilantes e m . todos os gead"o 52 ÚQ d e 

detalhes que tenho exposto 
e procurando evitar quas-
quer perdas d'agua que apa
reçam. Be a Gamara quizer 
abastecer a cidade nova, 
além da Rua 13 de Maio, 
(150 prédios) bastará prolon
gar os encanamentos da dis
tribuição nova percebendo 
assim as taxas respectivas 
e servindo aqtíelle bairro 
que actualmente lucta com 
dificuldades para encontrar 
água uo sub-solo, o que po 
dera fazer com pequeno dis-

200,00 
3.109,10 
11.107,74 

9' e 
2.465,m65 de 0" são e m 
ruas travessas e praças, in
clusive o collector da Barro
ca. O projecto que execu
támos foi o que encontrei 
elaborado pelo Eng.°J. Duar
te, com insignificantes mo
dificações que em nada des
merecem a sua oompetencia 
profissional, por quanto é 
isto muito c o m m u m no de
correr da execução de qnaes-
qucr trabalhos. 

{Continua) 



LICA 

O BRAZIL NO CHILE 
Diz u m telegrarama de 

Santiago que a legação bra
sileira aoCongressoPan-Ame-
ricano tem feito u m papel 
brilhantissimo na discussão 
dos diferentes assumptos 
ventilados nestes últimos 
dias. 

A imprensa chilena tem 
feito referencias muito elo
giosas á capacidade e ao pre 
paro dos representantes do 
Brasil, que têm sido alvo de 
muitas sympathias, nas ro
das intellectuaes principal
mente, nas quaes se tem em 
grande conta os delegados 
da nação amiga. 

O dr. Cândido Motta, vice-
presidente da secção de sci-
eneias jurídicas e sociaes, 
tem tomado parte muito sali
ente nos debates de todos os 
assumptos que lhe têm sido 
dado abordar. 

Esse- delegado brasilei ro 
leu u m substancioso trabalho 
sobre a delinqüência infantil, 
traçado sobre bases essencial
mente scientificas e de ac-
( ordo com os ensinamentos 
nanados da moderna theo-
criminal. 
trabalho do dr Cândido 

btta foi muito applaudido 
e veio fortalecer ainda mais 
o justo conceito de que go
zam os brasileiros no Chile. 

O dr. Cândido Motta pro
nunciou um. discurso muito 
eloqüente por occasião da 
ceia offerecida aos Jornalis
tas, deixando excellente im 
prisão. •< 

FOLHINHA 
Dos srs. Bardini & 
ilhos acreditados no* 

gociantes nesta praça 
recebemos uma linda 
folhinha de dasfolhar, 
assente em lindo chro-
mo. 

— D o sr. Antônio 
Ferreira Dias, estima* 
vel proprietário da loja 
do Valente, recebemos 
uma bonita folhinha 
de parede. Agradecidos. 

— o — • 

VICTIMAS DO 
TEREMOTO 

Para soccorrer ás 
victimas do terremoto 
na Itália, ora abatida 
com a tremenda catras-
trophe, o sr. Paschoal 
Martini abriu uma subs-
cripção e segundo esta** 
mos informados sua as
sinatura foi de 100$. 
E m seguida dizem 

que o sr. Martini man
dou a lista ao poderoso 
collegio ''São Luiz" on
de quasi todos os padres 
são de nacionalidade 
italiana. 
O collegio assignou: 

— Umanonymo 10.000 f 

E' o que dizem... 

Por falta de espaço 
não publicamos hoje 
um artigo na secção li
vre, sob a epigraphe— 
Partido 14 de Janeiro ! 

— o — 

O snr. dr. Carlos Alberto 
Vianna, digno promotor pu
blico desta comarca, obteve 
autorisacão para gozar 15 
dias de licença. 

— o — 

seudonymo de C. 
começamos ;i j.u 

, hoje em diunii 
correspondências da ações humanitárias des 

ta cidade. enviadas por u m 
e conhecido moço 

BISOOUTOS DE JACAREHY 
Único agente em Ytú 

CASA GALVÃO 
Kilo 3$000 

Rebate falso 
Na noite de 31 para Io 

os empregados do snr. 
Marco Steiner, com esta
belecimento industrial 
nas proximidades do 
Republica, despediram** 
se do anno velho, dando 
algumas descargas de 
pólvora secca para ò ar. 
A policia e algumas 

pessoas, compareceram 
promptamente em fren
te á redacção desta fo
lha, avisados de que a 
typographia d'0 ''Repu
blica" tinha sido ata
cada !' 
Livra ! Que alarme ! 

E nestes tempos de boa
tos aterrorisadores, mui
ta gente nos julgou re-
dusidos a ruinas. 
A nota engraçada fq| 

esta: • 

Os empregados do sj| 
Marco Steiner, interpel-
lados pela policia,decla
raram, quetinham assas
sinado o an G o velho, 
que não lhes foi propi
cio 'e acabara com a 
tristíssima catrastrophe 
da Itália. 

— o — • 

REUNIÃO DO 
PRESBYTERIO 

Communicam-nos 
que no dia 5 do corren
te, ás 7 1/2 horas da 
noite, deve reunir-se 
nesta cidade, no salão 
de cultos da congrega
ção, á rua Direita, o 
Presbyterio. 
Informam-nos que o 

Presbyterio é composto 
de dez ministros. 

CÂMARA MUNICIPAL 

Terminaram no dia 6 do 
mez p.p., na Câmara Muni
cipal, os trabalhos legislati
vos do corrente anno. 

A Câmara, realisou 11 ses
sões ordinárias, 9 extraordi
nárias e 1 reunião. 

Foram apresentados 8 in
dicações, 14 projetos de lei 
e 43 requerimentos. 
. O numero de pareceres 

attingiu a 27 assim distri
buídos : 

Commissao da Justiça e 
Redacção 7 e 20 á Commis
sao de Obras Publicas e 
Finanças. 

Sob 
Demon 
hlicar 
umas 
Capital, 
distineto 
ytuano. 

MORDIDO POR 
U M CÃO HIDROPHOBO 
Seguiu hontem para São 

Paulo, afim de se submeter ao 
tratamento no Intituto Pas' 
teur, o senhor Antônio Nar 
dy Netto, que foi em seu si
tio, mordido por u m cão hy-
drophobo. 

No dia 10 do corrente, ao 
meio-dia na sala d? Câmara 
reune-se a commissao do 
alistamento eleitoral 'para 
para o fim de installada a 
mesna, dar-se «começo ao 
serviço de revisão e alista
mento dos eleitores deste 
município. 

-o -
U M BOM PREZENTE 

Copos á phantasia, chicaras de 
porcelana, bibelots, e mais objec' 
tos para presentes de Boas Festas, 
na CASA GALVÃO. 

— O — • 

SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

No dia 5 do corrente, dia 
ao meio-dia, em sessão ex 
traordinaria reune-se a Câ
mara Municipal, afim de 
eleger três vsreadores c três 
supplentes para a revisão do 
alistamento eleitoral deste 
niunieip/io. 

Hoje aMnifle, \< Horas do 
costume, tocará no Jardim 
Publico a explendida corpo
ração musical^Jolio Narciso" 
sob a regência do professor 
' Ezequias Nardy, observando 
u m variado programma. 

Vende'se um piano marca 
R, Gous & K A L H M A N N . Berlim, 
em perfeito estado. Acceita'se 
negocio era prestações mensaes 
garantidas. 
Preço a convencionar. 
Para ver e tra'tar á rua do 

Couimercio, 106 e 108 no 
AO G A N H A POUCO 

CÂMARA MUNICIPAL 
Por falta de numeio legal 

deixou hontem de haver a 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal,correspondente ao 
corrente mez. 

— o — 
PELO AMOR 

Telegrapham de Florença 
que o conde João Costa, ten
do sido rejeitado o seu pedi
do de casamento com u m a 
moça da boa sociedade, sui
cidou-se com u m tiro de 
revolver no coração. 

N u m a carta deixada pedia 
que fosse collocado junto ao 
seu cadáver o retrato de sua 
namorada. 

valheifo cujo nome está 
ligado^ diversas associ-

Fazemos votos pel^ 
sua felicidade,em a su 
nova residência. 
—Estiveram nesta ci

dade os snrs. deputados 
drs. João Martins e An
tônio de Moraes*Barros. 
—Seguiu para Piraci

caba o sr. dr. José de 
Campos Toledo. 
—Esteve em Ytú o 

snr. dr. Raphael Corrêa 
da Silva Filho, advogado 
em S.' Paulo. 

NOTAS EM DES 
CONTO 

Foi prorogado até 30 
de Abril o praso para o 
recebimento sem descon
to das notas de 5$000 
das 8a e 9a estampas, de 
10$000<das mesmas es
tampas, de 20$000 e de 
50$000, fabricadas na 
Inglaterra. 

Ü 

Seacão livre 

Hospedes e 
viajantes 

Com sua exma. fami-
lia seguiu de mudança 
para Jahú, o sr. tenente-
coronel Lourenço Xavi
er de A. Bueno, verea
dor municipal e um ca-

MISSÃO 
HUMANITÁRIA 

Np antigo que, sob a 
'epigraphe supra, pub!i-
icou o ultimo numero 
do Republica sahiram ai' 
guns erros, que preci
sam ser reeducados. 
Na parte em que se 

refere ao demente chi-
co filho, onde se lê em 
todo o momento, leia-se 
em dado momento; on«* 
de se lê a casa do tio, 
leia-se a cara do tio. 
Mais abaixo, onde se 

lê uma reinvestigação 
mais vigorosa, leia-se 
mais rigorosa 
São erros sem impor

tância, mas que poderi
am desmerecer o impor
tante trabalho do illus-
trado dr. ODILON. 

600:000$000 

E' impagável os taes 
6G0:000$000M ? 

Como auxilio ? !... Para 
uma cathedral ?!... E' '? !... 
E* pouquinho !. . 

Imaginem agora illustres 
patrícios : esse dinheirinho 
distribuído em prêmios para 
agricultores de videiras e 
fabricação de vinho, quanta 
felicidade não adviria para 
o nosso caro Brasil f !... 

Proteger o clero é prote
ger animaes damninhos— 
astuciosos ! 

Aonde estamos ! e para 
onde vamos ? 1 

Itú, 26 dezembro de 1.908 
Antônio da Costa Coimbra 

(D'O Estado) 

ANONYMATO ? 

«A Cidade de Ytú» 
não desce de sua digni
dade pararesponder aos 
nonymos que têm 
rocurado enxafurdar 

na lama a famiüa Pe
reira Mendes. 

E, para provar a sua 
lealdade e coragem no 
desempenho de sua mis
são, chamou um mulato 
pernóstico para agüen
tar com a responsabili
dade das calumnias e 
mentiras, que têm sido 
publicadas. 
Ainda bem que as 

costas do preto são bem 
largas para supportar 
o peso dos freqüentes 
ataques atirados contra 
o dr. Augusto Pereira 
Leite e contra a policia 
desta cidade. 
Felizmente, jà nim* 

guem mais, em Ytü, 
escuta o ladrar dos ja-
guapévas e nota-se 
apenas que uma ou ou
tra pessoa, mais preve
nida, joga uma bó̂ a de 
estrychinina aos rafei-
ros, na supposição de 
que podam estar hydro-
phobos. 
E m to*ÍQ o <?aso, nin

guém contesta que na
da ha peior do que vi
ver no meio de cachor
ro louco. 

PLÍNIO 

EDUCADOR? 
Aindisoutivel personalida

de de um exímio educador 
provocou um voto de solida-
ndade da Cidade, em seu 
numero de 4a feira. 
Esse voto pôde ser o pro-

dueto de uma verdadeira es
tima, mas nós não podemos 
comprehender como seja , 
eximio educador que chefia 
uma malta de filhos desor
deiros para roubar jabotica 
bas ás duas horas da tarde, 
em uma das ruas mais cen-
traes da cidade. 
Emfim, para a pereirada 

esse é o elemento que serve e 
que pôde, um dia, prestar 
excedente serviço. 
Elles também são da lyra ! 

QUINCAS 

ADVOGADO 
DR. 

Nicanor Penteado 
Acceita qualquer sewiço 

profissional 

aiinqueiro ^oxo 
Na casa de Ermedoro Bap-

tisti, á Rua do Commercio 

n° 145, vende-se um grande 

sortimento de sementes de 

"CATINGUEIRO ROXO" 



REPUBLICA 

Pinturas 
r ji,m—ww .J—•"-•lllllllll •• lirHTlT"""1f*T",'™-™'"|1 

O abaixo assignadoachan-

do-se nesta cidade, onde em-

preitou a pintura da cadeia 

publica, offarece ao publico 

ytuano seus serviços de pin

tor. 

Os seus trabalhos 3ão es-

peciaes em fingimentos de 

mármores e madeiras. 

Tem comsigo pessoal habi

litado. 

Para informações na re

dacção desta folha. 

Ytu, o* de Novembro de L908 

José Antônio de Sá 

ENCANNADOR 
O abaixo assignado tendo 

pratica de instalação de 

agiaã, oíferece seu serviço a 

quem precisar podendo tam

bém coatractar exgottos ser

viço garantido e preço mó

dico, quem preçizar pude di 

rigir-se á Rua Santa Rita n° 

113. 

Francisco de Oliveira. 

U M A BOLSA PERDIDA 

Perdeu-se uma bolsa de 

veludo escuro com um mo

lho de chaves. Quem a en

contrar fará o obesequio de 

entregar á rua do Carmo n. 

11 que será gratificado. 

SOS 
ColJectoria Municipal 

Imposto Predial 

Estando esgotado o prazo de 
80 dias concedidos pela lei para 
as reciamirçües í'ul coIlerta do 
imposto prediai deste exercício 
de 1908, o Collector Municipal 
faz saber aos interessados que se 
está recebendo sem .viulta á boc
ea do cofre 03 impostos do refe
rido exercício, até o rim do cor
rente mez. Para eoristar faço o 
presente aviso. 

Ytú. 1 de Dezembrq de 1008. 
O Collector 

Alherto Macedo. 

deira apropriada, perfeitamente 
invérnisada e de modo a limitar 
quanto possivel a superfície de 
contaminação. 

Ar*. 3.- § 1 Cada latrina será 
<lntada de u m a caixa de ferro 
aglvanisado da capacidade de 
8 á 20 litros para as descargas 
de lavagem collocada na vertical 
2 metros acima do chão, no mini 
MIO, provocadas ou automáticas 
intermittentes não sendo perraiti-
tida a co m m uni cação d'essa cai
xa com o reservatório de água 
potável. 

Art. 4'. A ventilação dos ap. 
aparelhos dos exgottos se effee-
tuará por meio de u m tubo ver
tical de diâmetro ao critério do 
Engenheiro da Câmara, confor
m e o material a empregar, e a 
tia latrina, por um tubo de ferro 
galvanisaão, ou de cobre do dia 
metro de 2 i><>!! •• m 'nimo 
assentado na coroa do syphão. 
,<í 1 O tubo de ventilação de

verá elevar-se á 2 metros pelo 
menos, acima do telhado do pré
dio, e bem afastados cios depósi
tos d'agua p >tayel. 
As .ir.NCTAs nó TUBO VENTI-

i.ADOlí DE COBRE, DEVERÃO SER 
PERFEITAMENTE SOLDADAS. 

Art. 5." O tubo de quedadas 
latrinas deverá ser impermeável 
e resistente á acção das mate 
rias que por elles circulam, ten
do o diâmetro mínimo de 4 pol'-
legadas e a sua superfície inter 
na petfeittroente polida. 

§ 1 Não é permittído o em' 
prego de u m me s m o tubo de 
queda para prédios disíinctos, 
ainda que estes sejam contíguos. 

$ 6 Não será permittido as' 
sentar nenhum ápparelho sem 
fecho Jrgdraulico ($yphon) e este 
não deve ser inferior á (0,05) 
cinco centímetros. 

Art. 13 A ligação de um pre 
dio á rede geral dá direito Sins' 
tallação de bacias e demais ap' 
parelhos, COM EXCLUSÃO ABSO

LUTA DE RALOS. PARA AüUAS 
1'LUVIAES. 

As installações que não satis 
fizerem por completo o disposto 
no Regulamento, não serão ac' 
ceitas,sob nenhum pretexto, por 
esta Repartição. 

Ytú, 15 de Dezembro de 1908 
Ü Escripturario fiscal inte
rino das installações domi
ciliares. 

Pérsio Pereira Mendes 

EDITAES 
PREFEITURA MUNICIPAL I 
Imposto de "Industrias 

e profissões" referentes ao 1'. 

semestre de 190.9. 
D e ordem do cidadão Prefeito 

do município de Itu. etc. 
Faço saber para conhecimento 

dos interessados que duran
te o mez de Janeiro próximo, se 
se fará na Collectoria de Rendas 
Municipáes, á bocea do cofre o 
recebimento dos impostos de "In 
dustrias e Profissões" referentes 
ao I o semestre anno de 1909 co
m o sejaimarinazem de seceos e 
molhados, loja de fazendas, con 
feitariàs, padarías,maehina& de 
beneficiar café, idern de arroz, 
typographia, olarias, fabricas de 
cerveja, ideuo de cigarros, i<lcm 
de charutos, idem de massas ali
mentícias, hotéis, olficinas i 
sas e outrs constantes das postu
ras. 
Terminando esse prazo, os ira" 
postus serão arrecadados com a 
multa de 201. de accònio com a 
lei e m vigor. 

E para que chegue ao conhtei 
mento dos interessados e não 
possam allegar ignorância vai cs' 
te publicado pela imprensa na 
forma da lei. 

Secretario da Câmara Munici
pal de liú, c m 30 de Dezembro 
de 1908. 

O Secretario interino 
Gastão 3icudo 

PHARMACIA 
X3"E3 

ÍSOTJHS.^. FREITAS cft? OOIME^, 

Drogas produetos chimicos e pharmaceuticos 

Especialidades naciona iras 

Sortimento completo de homeopathia, artigos de borra

cha, perfumaria e águas mineraes de todas as fontes 

Çerumtherapía Hypodermja 

Soros : Physiologieo, autidiph- 9 fnjecções hypodermícas contert-
therico de "Rou x " ònti-aphidiooldo toda tancías emprega-
e antí-tetanico. Idas e m medicina. 

e rigorosamente dosadas e esterelizadas 

Attende-se a qualquer hora do dia ou da noite 

Promptidão, aceio, escrúpulo e modicídade nos preços 
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ANTÔNIO ELIAS 

Com Armazém de Seceos e Molhados, e grande sortimento de 
Armarinhos, ferragens e fazendas etc, commúnica a seus 
que mudou-se da Rua ão l a Rua da Palma 6o' 
onde espera^ continua na antiga fregue 
zia. k UA DA !' I <)N1Ó ELIAS YTU 

n * i \ ft ¥ V & *% <AT : í -A- r,:> "£> VII 

Imposto de ( 
Estando esgotado o prazo de 

.30 dias concedidos pela lei para 
as reclamações da collecta do 
impostode Òafeeiros d'este exer
cício de 1908, o Collector Muni
cipal faz saber aos interessados 
que se está recebendo sem mul
ta á bocea do cofre, os impostos 
do referido exercício, até o fim 
do corrente mez. Para constar 
faço o presente aviso-, 

Ytú, 1 de Dezembro de 1908 
O Collector 
Alberto Macedo. 

Tendo encontrado na revisão 
das ipstallações domiciliares mui
tas irregularidades, chamo a 
attencão dos Snrs. Proprietários 
para os arts. que abaixo trans
crevo do Regulamento, que em 
tempo já foi profusamente dis
tribuído nesta cidade. 

Art. 2.o 1 O gabinete reser
vado para a latrina deverá ser 
be m illuminado e ventilado,ten
do para isso unia janella do pa
drão municipal e o tecto gradea-
do ou munido de ventilador. 

§J2 A superfície reservada 
para o gabinete terá no minimo 
2 metros quadrados e a capacida 
de delle será de 8 metros cúbicos 
também no minimo, guardando o, 
quanto & natu.eza do pavimento 
e posição do gabinete o disposta 
nos arts. 5G e 58 do código se-
nitario. 

§ 2 Não serão permittidas as 
caixas de madeiras para cobrir 
as latrinas, to!erando'se apenas 
u m a simples tampa feita de pi
nho de Riga ou de qualquer ma' 

Aviso aos srs. Proprietá

rios que, de accordo com o 

Regulamento das installa

ções domiciliares, esta re

partição não acceita absolu. 

tamente os ventiladores de 

FEKRO ZINCADO, empregados 

já em algumas installações, 

que deverão ser substituí

dos por outros de tubos de 

fei ro galvanisados ou cobre 

dentro do praso marcad em 

intimações firmadas pelo 

Engenheiro Chefe desta Re

partição. 

O Escripturario e fiscal 

interino das installações 

domiciliares. 

Pérsio Pereira Mendes 
_ 3 ^ _ , 

D e ordem do Cidadão Engen
heiro Francisco de Mesquita Bar' 
ros, Chefe d'esta Repartição, avi. 
so a todos us interessados que 
a m e s m a se acha fur.ecionando 
nos baixos do edifício da Ca' 
mara Municipal, à Rua da Pal
m a n". 60 onde é dado o expe' 
diente das 7 1[2 horas da ma. 
nhã, ás 4 horas da tarde 

Ytú, 15 de Dezembro de 1908 
O escripturario e fiscal das 

installações domiciliarias. 

Pérsio Pereira Mendes 

Para bem gozar, e para bem 
beber, experimentae os vinhos : 

MOSCATEL, BOUQTJET DE 

FAVAIOS, LUSÍADAS, RESERVA 

C R U Z DA MALTA e GLADIA' 
DOR importados directamente 
pela Casa Galvão, da cidade do 
PORTO. 

Desapareceu na noute de 2 do 
corrente, em um pasto desta ei' 
dade, u m a besta grande,alta, fina. 
escura, ferrada <[ox quatro pés, 
tem u m signal saliente na espi 
nha, ovas nos pés, marchadeira, 
anca bem feita. 

Gratilica-se quem der sjgnaes 
certos ao abaixo assignadò, e m 
Tietê Felisberto Cruz 

TSeté5121.908 

OS ADVOGADOS 

JOSÉ PIEDADE 

E 
ALENCAR PIEDADE 

Acceitam o patrocínio 
de Causas Cieis, Comyner' 
ciaes e Criminaes, em qnad 
quer comarca do Estado 
c bem assim do Rio de 
Janeiro. 

—ESCRIPTORIO — 

RUA DO CARMO 22 

— S . P AULO— 

CAIXA 154 

Creio que o ideal de V. S. é trajar bem. 

Mas, talvez a crise que atravessamos não vos per

mitia, c para facilitar isso resolvi formar entre os 

meus amigos e fregueses o õ'o Club Cooperativo, que dará 

direito, mediante uma prestação de â.000 semanal, um bom 

terno de palie tot ou jaquetão òu dais ternos definho superior 

ou trez de brim co de borracha, um sobre

tudo, eiujiiu o que V. $. precisar. 

Boas j'r tos, tendo u> 

de pratica do melhor coi te q\ o Standard Nord 

o, e recebendo mensalmente de Seu- York, o artista 

luxuoso figurino o "American Fashisns", acho-me hàbilit 

e garanto os meus trabalhos, por isso chamo a attencão de 

S. para. este vaio fácil de munir-se de boas roupas, -pout 

onerozo e que está ao alcance da todos. 

—CONDIÇÕES E REGULAMENTO— 

GRANDE LIQUIDAÇÃO 
Para regularisar o balanço do 

anno de 1908, o proprietário da 
CASA GALVÃO, resolveu ' li
quidar o grande stok de laias etc 
vendendo tudo por um preço con
vidativo. Só comprando, é que se 
pode acreditar. 
Entregas a domicílios. 

COMPRA-SE uma ou du. 

as carritellas sem animaes* 

Quem as tiver e as quizer 

vender, dirigirse á Chácara 

RUA DO COMMERCIO 183 
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DESPEDIDA DE 1908 

Uma boa despedida, é passr a noi' 
te comen.lo, NOZES, AVELÃS, 
AMEIXAS, TAMARAS a os deli, 
ciosos BISCOITOS J A C A R E H y 
tudo isso regado pelos excellentes 
vinhos do Portojmportação direc 
1 ta da CASA GALVÃO. 

o-

3*. 

4'. 

O Club conipor-seá de 100 
sócios e durará 30 semanas 
consecutivas 
As prestações são de 4$000 
por semana. 

Será sorteado um sócio, pela 
[otária da Capital 1 
toda segunda-feira. 

0 sócio sorteado deixará de 
fazer parle do Club. 

Si repVtir as duas letras finaes 
da loteria valerá o numero 
immediato. 

Os sócios não premidos du
rante as 30 semanas recebe 
rão <la m e s m a form^t u m 
terno. ' -

{) sócio que quizer o tevno 
autes de ser premiado pudera. 
obtel-o pagando adeautada 
mente tudas as prestações u 

vencer e no caso de sorteado 
será devolvida a diferença. 

8'. O soeio perderá todo o direito 
do prêmio deixando de pagar 
trez semanas. 

9". O sócio que for premiado na 
5 a semana terá direito a mais 
u m corte de calça. 

10'. O çocio que [for premiado 
na 10 a semana terá direito 
a mais u m tern > de brim ou 
collete de seda a phantasia. 

11'. O soeio premiado na 20a 

semana terá direito a mais 
u m corte de calça e u m colle
te de fustão 

12*. O soeio premiado na 30a 

semana terá direito a mias 
u m terno de brim de Unho 
Taílor. 

Participa que já está aberta a inscripção para 

o 5o Club Cooperativo desta Alfaiataria. 

RUA DO COMMERCIO 
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(gliudoano oj^iani 

fíesta typographia 

ycceita-se todo e qualquer 
trabalhos de Encadernação. 

Preços módicos. 

R U A D O COMMERCIO 12 



REPUBLICA 

lassas novas! lozes novas [ 
-ás passas estão cuidadosamente aconãicionaãas 

em elegantes caixas de madeira e em lindas e varia
das pliantasias. 

Novidades para delicados presentes! 

Passas legitimas de Malaga ! 

As mais saborosas e apreciadas ! 

Bêr a verdade 

no GJ1FE* YWJMO 
Rua Direita 

BORÍ BORACICA 
m 
<u& pomada milagrosa para a cura radical 
f&> de teridas, <-tinhas, queimaduras, sar-
figg na, eczemas, darthros, empingenn, as-
M§ saduras nas creanças, rachaduras do 
•||ã> bico do peito e o terrível ozagre. E' a 
^ melhor pomada até hoje conhecida e 
& que não suja a roupa. 

LABORATÓRIO EM PORTO ALEGRE 

DAUDT & FREITAS 
Deposito geral—i?io de Janeiro 

DROGARIA PACHECO ' 

9 
% 

ADVOGADO 

DR. 
Nicanor Penleado 
Acceita qualquer serviço 

profissional 

^jâíinqueiro $\oxo 

Na casa de Ermedoro Bap-

tisti, á Rua do Commercio 

n° 145, vende-se um grande 

sortimento de sementes de 

"CATINGUEIRO ROXO" 
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Padaria do Commercio 
Hoje domingo, 20 do corrente, abrir se-á a Rua da Quitan 

da n. 17, uma nova Padaria com o titulo PADARIA DO 

COMMERCIO, no prédio onde esteve installada a antiga 

PADARIA AURORA 
Frediano Martíní & Comp. Yta 

-SAPATARIA ELEGANTE-
De LUIGI COCCHI 

Trabalhos garantidos 
Tem um corpo de officiaes escolhidos para 

dar execução a qualquer obra. 

especialidade em botinas Sttititares 
—MATERIAL de V ORDEM-

Emgraxa-se Botinas a qualquer hora 

RUA DO COMMERCIO 

A iáSSE M MiMll 
Para o utcro e seus annexos è o 
medicamento que tem influencia directa 
e domin i cssecgão, calmando e regu
larizando sms fuíir.cões, prevenindo as 
inflamações, os fluxos titenims, a* 
hemorrlmuias, I Ü C , ele, medicamento 
tào heroicu em taes casos como é a 
digitatis para o coração e a murphiua 
para o elemento dor. 

Não ha medicamento mais efficaz 
para w cura de flores brancas, eólicas e 
hemorrhasias uteiinas. 

«Declaro, por me ser pedido, que uma distineta 
senhora, a quem vendi diversos vidros D'A SAÚDE 
PA MULHER, ::.e disse ultimamente que curou*se de 
uma dismenorrhéa antiga com o uso que fez d'esse 
excellente preparado. O exposto é pura verdade, poden
do d'esta fazer o uso que lhe convier. 

Fortaleza, 22 de Novembro de 1907 
Soares de Amorim 

Laboratório f-m POBTO ALEGRE 
«DAUDT & FREITAS» 

Deposito Geral RI 0 DE JlHEI RO 
Drogaria Pachero~~R dos Andradas 59 

B 
!} 

S 
5 
S 
3 
» 

s 
1'' 

s 
s 
ÍSI 
R 

liriISEITIITI liSIl Zlli J0Â0TAVE1RA . 


