
AiNJNO A YTU, ̂  

ÜlftEGTOR: JUVEflAU DO AWARALi 

^0Ua C C60DÍDS 
melaiouo do fenaenhetlo 

Illmo. Snr. Dr. Hermogenes Brenha Ribeiro, 

D.D. Prefeito Municipal de Ytú. 

CONTINUAÇÃO 

Aqueducto: Intercalado en
tre os 2 trechos de conduc-
tos forçados, tem um desen
volvimento de 49i,m40; 7 
caixas de angulo, conforme 
desenho, e pode dar vasão 
á toda a água que comporta 
o mesmo encanamento dei 
ferro folgadamente. 
Abastecimento dágua para 

a Fazenda S. José' E m 
cumprimento das obrigações 
contrahidas pela Câmara na 
escriptura de compra d'agua 
e terrenos, marginaes do S. 
José, lavrado em notas do 
tabelhão Dar> Chagas em 8 
de Dezembro de 1903, cons-
truimosum reservatório para 
100.000 litros d'agua em 
ponto designado pelo proprie 
tario actual da Fazenda S. 
José, de con«;retc armado e 
revestimento de cimento, ali
mentado com um cano de 
1 1|2 que sahe da Represa 
construida pela Câmara, e 
canalisamos água para a ca
sa de moradia e machina de 
beneficiar café. deixando de 
assentar os 2 canos de 1(4" 
para lavanderia e bebedouro 
dos animaes porque o pro
prietário dispensou esse ser
viço. E' preciso notar que a 
referida escriptura marcara 
um cauo de 1" para alimen
tação do reservatório á cons
truir na dita Fazenda e dois 
canos de 1[4" para lavande
ria e bebedouro a partir da 
Repreza, motivo pelo qual 
fomos abrigados a assentar 
somente o cano de l"\\2 que 
melhor satisfazia aos interes
ses d'aquelle particular e á 
Câmara pecuniariamente. 

Distribuição. Comprehen-
de a rede, systema malhado, 
das ruas e travessas edifica 
das desde a rua 13 de Maio 
até as proximidades da Es
tação da Estrada de Ferro 
Sorocabana; está dividida 
em 11 zonas e sub-zonas por 
37 registros de parada, que 
permitem isolar cada uma 
para concertos ou ligações, 
e 7 descargas para limpeza 
dos encanamentos, situadas 
nas partes mais baixas das 
zonas; tem um desenvolvi
mento de 13.815,m95 as 
6Ím descriminados: 

Canos de 7" 586,50 
» » 4" 2.060,50 
» > 3" 4.003,55 
» » 2" 7.137,10 
> , 1" 28,30 

e cerca de 6,mO0O de 1\2" 
para 132Ò ligações. A parte 
alta da cidade, como disse 
acima, fica servida por ura 
encanamento de 3" ligado 
directamente á linha aduc-
tora, quefuncciona com uma 
pequena eurga normalmente; 
caso, porém, haja necessida
de eleval-a, basta graduar 
o registro de parada do en
canamento de 7" da / linha 
aductora, durante as horas 
de maior necessidade tão so
mente. Este encanamento 
parte da juncção de7"X4", 
situado no Largo da Caixa 
d'Agua em frente á rua da 
Convenção e d'ahi segue pe
la Rua da Misericórdia, des
de a Rua dos Collegios até 
o tanque de descarga do col-
lector de esgotos que fica 
próximo á Santa Casa, está 
munido de um registro de 
parada de 3" no seu ponto 
de partida e serve as casas 
de ambos os lados desta Rua; 
tem uma juncção de 3"X3" 
para futuramente receber 
encanamento que deve abas
tecer a Rua da Convenção. 

A zona comprehendida 
entre as Ruas do Coramcr 
cio 13 de Maio, Santa Cruz 
e Collegios, excluida esta 
ultima, pode ser alimentada 
pelo Reservatório de distri
buição ou directamente pe
la caixinha de recepção de 
água no caso de vir a so 
frer falta do liquido, pir 
estar situado em ponto mais 
elevado da rede geral, em 
cujo caso se ligará o cano 
de 3', que ja deixamos pio-
ximo de3te lugar, ao cano 
de descarga da referida cai
xinha de recepção. Ligações' 
domiciliares: Estão ligado3 
á nova rede de distribuição 
d'agua 1.290 prédios sendo 
que alguns pediram 2 pen-

nas, pelo que deverão pa
gar 2 taxas. Para zelar pelo 
actual abastecimento precisa 
a Câmara nomear um guar
da, que se encarregará de 
percorrer a linha aductora; 
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visitar a Repreza, examinar 
as ventosas e manobras se
guidamente com os registros 
de descargas da linha aduc
tora e distrbuição. 

Para evitar perda inútil 
d'agua, convém fechar a 
uma certa hora da noite os 
registros de sahida dágua 
para a cidade, porque sem 
esta precaução se perderá 
muita água pelas torneiras 
que muitos costumam deixar 
abcrtas> c assi;\ armazenase 
maior quantidade do precio 
so liquido, para durante o 
dia, terse maior pressão 
nos encanamentos, Como me 
dida de repressão deve a 
Câmara encommeudar al
guns hydrometros para as
sentar nas casas particula
res que tiverem o costume 
de disperdicio, até que possa 
adoptar o mesmo systema 
para todos os prédios, por 
que está provado esuberan-
temente que, por mais abuu-

dante que seja um abaste
cimento d'água, é sempre 
insuficiente quando forneci
do com torneira livre. A an
tiga rede de distribuição con
servamos tal qual se acha
va, desligundoaa, porem, 
do Reservatório e ligandoa 
aos tanques construídos pelo 
Dr. Paula Souza, pelos quaes 
será alimentada, sendo que 
estes recebem directamente 
a água da velha linha aduc
tora de 4" e servirá para 
alimentação de fabricas,coP' 
legios, 9 tanques de descar
gas dos esgotos e serventia 
das casas que o quizerem 
conservar. Quando a Câma
ra tiver de augmentar o 
actual abastecimento d'agua 
á cidade, devem construir 
ura pequeno Reservatório no 
ponto mais alto do lado 
da Estação e ligal-o ao en
canamento da rua da Palma, 
par servir a parte baixa da 
cidade que pode comprehen-
der hs Ruas SanfAnua, Pa
trocínio e travessas respec
tivas até a Rua da Palma, 

para o que já estão conve
nientemente dispostos os 
registros de parada, que 
separarão estas ruas, teudo-se 
o devido cuidado de gra
duar o registro de entrada 
no novo reservatório e isolar 
a Rua da Palma da rede 
alta. E m .caso de nessecida1 

de também pode a Câmara 
maudar ligar o cano da 4U 

da distribuição velha á nova 
rede na sua extremidade da 
Rua Direita com o cano de 
3"' da* uova rede no largo do 

para servir 

^namentos da rede antiga pa* 
ra não disperdiçar a água 
nova nestes serviços. Com o 
aproveitamento das águas 
captadas, antiga e nova, o 
volume d'agua, distribuído 
á cidade éde 1.500.000 litros 
na maior astiagem, o que 
dá a media de 150 litros para 
cada habitante, computan
do a população servida era 
10.000 habitantes.—Não ten
do a Câmara mandado fa. 
zer a analyse d'agua agora 
captida, convém fazei'o pa-

^ra em todo tempo saber se 
qual a sua qualidade. 

LINHA DE TIRO 
GEME1AL 'HEHDES DE M3UES' 
Realisou se Domingo ulti

mo, 27 mais um sessão de 
tiro ao alvo, dirigida pelo ins-
tructor Io Tenente Heitor de 
Campos, á qual comparecceu 
crescido numero de sócios 
que effectuaram trez series 
de tiros, sendo uma.de tiro 
reduzido e duas de tiro dé 
guerra a 200 e 400 metros. 

Para a instrucção que será̂  
.-" ministrada domiugo proxi-1" 
* - mo, 3 de Janeiro; acham-se) 

Bom Jesus, 
somente « referida zonai 

.[chamados -40 sócios, ae ac 
cordo com a relação enviada1 

baixa, fazendose as respec 
tivas manobras de registros, 
para impedir as misturas 
das águas. O actual Reser
vatório só receberá a água 
nova ficando ligada á rede 
gue construímos; será perio
dicamente, como é costume, 
lavado. Nesías occasiões re-

coraraendarei abrir a com
porta do paço da Inspecção 
situado juncto ao ventilador 
da Rua do Commercio com 
o cruzamento da Rua da 

Caixa d'agua, para dar des
carga directamente no Cór
rego e não no collector da 
Rua do Commercio, em que 
ficam ligados os encanamen
tos de descarga do Reserva
tório para servir ordinaria
mente á lavandeiria. Deixa
mos de assentar as caixi
nhas de registros de calça
das porque os proprietários 
dos prédios ainda não liga
ram as canalisações internas 
ao registro que assentamos, 
o que mais tarde pode ser 
feito. O actual Reservatório 
é dividido em 2 comparti* 
mentos, tem a capacidade 
de 1.000.000 de litros; esta 
em perfeito estado e foi 
agora caiado e forrada a sua 
casa de manobras. Existem 
na cidade muitos chafarizes 
para alimentação publica, 

pelo Tte iustructor, a saber rj 
l.a Serie, tiro reduzido, os 
sócios : Jayme de Souz 
Freire, Antônio Martins 
sé Maria dos Passos, José 
Maria Nardy, José de Toledo 
Arruda Botelho, Ezequias 
Martins, Servulo Pacheco e 
Silva, Lauro M. Alves, Luiz 
Guimarães de Camargo, Os-
tiano Novaes, Carlos Pentea
do de Oliveira, Autouio Pin
to Marinho Júnior. Antônio 
Rozeudo de Barros, Sebas
tião Leite de Almeida Bueno, 
Herculano de Toledo Prado, 
Virgílio da Silva Couto, Al
ceu de Souza Geribello, Ha-
raldo de Souza Geribello, 
Belmiro Martins. João Fria, 
Pérsio Pereira Mendes, João 
de Moura, dr. Braz Bicudo 
de Almeida, Sylvio Fernan
des da Silva, Nabor de Mo
raes Galvão e Anacleto Al
ves Cruz. 

Para 2.a serie, tiro de guer
ra a 200 metros, são chama
dos os sócios : Luiz Gonzaga 
da Costa, Raul Fonseca, 
Constancio Guimarães Couto, 
Gastão Bicudo, Gilberto Car
neiro, Mario Fonseca, major 
José de Arruda Botelho, 
Abrahão Lincoln de Barros, 
Benedicto Brenha Ribeiro, 
Jayme de Souza Engler, cap. 
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que a Câmara deve mandar Joviniano de Souza Freire, 
Joaquim Evangelista de Al
meida, Francisco Ferraz de 
Toledo, Antônio de Pí.ula 

retirar por não ,terem mais 
razão de existir. Para irri
gação da? ruas e extinção 

Pirahy, Santa Cruz e tra* de incêndios deve a Câmara Leite Camargo e cap. Mano-
vessas a Rua Santa Rita, instalar hydrantes nos enca ei Joaquim da Silva Júnior. 
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Para a 3.a serie, tiro real a 
300 e 400 metro3, são chama
dos os sócios: Franoisoo Bre
nha Ribeiro, cap. Mario Fon
seca, Misael de Campos, 
Roberto Seiffert, Luiz Falca-
tc, Oscar de Toledo Prado, 
Jacintho Lacerda e Júlio 
dos -Santos. 

O sr. Tenente instructor, 
afim de poder organizar as 
turmas definitivas para a 
regularidade da instrucção, 
pede oé'comparecimento dos 
sócios aqui chamados e bem 
assim de todos os que pre
tenderem matricular-se ou 
serem esclarecidos sobre as-
surapto relativo á instrucção, 
para que se achará na Linha 
de Tiro, domingo 3 de Janei
ro, do meio dia ás 5 horas 
Resultado da sessão de ti

ro ao alvo realisado 27 de 
Dezembro. 

Serie I—Tiro reduzido a 
75 metros, alvo n\ 3, Fuzil 
Mauzer Rez., E m pé, 5 dis
paros cada atirador. Servulo 
Pacheco e Silva; impactes 3, 
porcentagens 60, total dos 
pontos 11; Fernando José 
Alves, 3, 60, 7. Esechias Mar
tins, 1 20, 4. Elysio de Bar
ros, 3, 60, 8. José Guimarães 
Couto, 3, 60, 13. Dr. Joaquim 
de Alburquerque Maranhão, 
3, 60, 10. Tenente Heitor de 
Campos, 5, 100, 16 e Rober
to Seiffert, 4, 80. 20. Houve 
5 atiradores cujo resultado 
foi nullo. Resultado geral de 
Serie: disparos, 60; impactes, 
27; porcentagem. 45 Q/0; ti
ros nullos,33.Houvé 2 centro 
. Serie II—Tiro de guerra, 
a 200 metros, alvo n\ 2, Fu-
sil üfauser Rez., em pé, 5 
disparos cada atirador. Be 
nedicto Brenha Ribeiro: im
pactes, 2; porcentagem 40; 
total dos pontos 10, (um cen 
trô . Jacintho Lacerda, 5, 
100, 16. Jayme de Souza 
Engler, 3, 60, 14. um centro. 
Gastão Bicudo, 1, 20, 4. Mi 
sael de Campos, 3, 60, 12 
Júlio dos Santos, 3, 60, 8. 
Francisco Ferras de Toledo, 
1, 20,3. Mario Maoedo, 1, 20, 
3. Joaquim E. de Almeida, 
2,40,8 Abrahão L. de Bar
ros, 2.40,6. Oscar de Toledo 
Prado, 2,40,8.Luiz Falcato, 
2,40,7. Houve 6 ariradojes 
cujo resultado foi nullo. Re
sultado geral da serie: dis
paros, 90; impactos, 27; por
centagem, 30i.; tiros nullos, 
63 Houve 2 centros. Total 
dos pontos, 99. 

Serie III—Tiro de guerra 
a 400 metros, alvo n. 1, Fu
zil mauser Reg., em pé, 5 
disparos cada atirado. Jucin-
to Lacerda, impactos, 2; por
centagem 40; total dos pon
tos, 7.Francico Brenha Ri
beiro, 5,100,17. Cap. Mario 
Fonseca,2,40,6. Misael de 
Campos, 4,80,12. Tenente 
Oscai de Toledo Prado, 4, 
80,18,(um ceutro;. Luiz Fal
cato, 2,40,7. Roberto Seiffert 
4,80,18, (ura centro). Júlio 
dos Santos 2,40,9. j-Tecente 
Heitor de Campos, 3,60,12. 

Resultado geral da serie: 
disparos, 45, impactos, 28í 
porcentagem 64, 4 "[.; tiro, nullos 17: total dos pontoss 104 Houve 2 centros. 

NUPCIAS DE UM 
PADRE 

Tirámos do Fanal, folha 
que se publica em Santa Rita 
de Cássia, Minas : 
«Conforme noticiámos, rea

lizou-se sabbado passado? o 
consórcio do sr. Luiz de Cas
tro com a exraa. sra. d. Phi-
lomena Alves Ferreira, teste
munhando o acto os srs. ca
pitão Azarias de Mello Pinto, 
pela noiva o tenente Deocle-
ciano Oliveira, pelo noivo. 

O casamento effectuou-se 
em casa do nosso particular 
amigo, o sr. major Theophilo 
José Baptista, ás 7 horas da 
noite, perante numerosa e 
selecta assistência. E m segui
da foi alli mesmo oferecido 
profuso copo d'agua, sendo 
os nubentes muito felicitados 

O sr, Luiz de Castro, den
tro do pequeno lapso de tem
po em que aqui reride e du
rante o qual exerceu o cargo 
de vigário da parochia, pois 
é padre, soube conquistar 
muitas simpatias;sua esposa, 
membro de importante famí
lia do nosso escol, é uma se
nhora distinta pelos seus do
tes moraes, e por isso temos 
todo o direito de augurar 
para o amoroso par prolon-
gadissiraa lua de mel e u m 
futuro de perene felicidade.» 

— o — 
Consta-nos que será nomeado 

um official do 12° batalhão do 
Exercito para o cargo de ius 
truetor do Gymnasio "S. Luiz 

IMPOSTO DE INDUSTRI
AS E PROFISSÕES 

Cl.amamos a atteução dos inte
ressados para o edital qae vai 
publica na secção competente 
sobre o imposto de "Industrias 
e Profissões" referentes ao 1° 
semestre de 1909. 

— O — 

CÂMARA MUNICIPAL 
Sabbado próximo, 2 docOrrente 
à uma hora da tarde, realisa'se 
a secção ordinária da Câmara 
Municipal correspondente ao 
corrente tnez. 

— 0 = 

IMPOSTOS MUNICIPAES 
Termina hoje 31 de corrente-

na Collefítoria de Rendas Muni" 
cipaes, o prazo para pagamentos, 
sem multa, dos seguintes impos
tos: predial e sobre cafeeiroc do 
corrente exercício. 

— o — 
BISCOUTOS DE JACAREHY 

Único agente em Ytú 
CASA GALVÃO 
Kilo 3S000 

Para Latas—Desconto 

COLLECTOR MUNICIPAL 
Pelo cidadão Vice Prefeito 

Municipal em exercício, foi 
concedido ao sr. Alberto 
Macedo, zeloso collector Mu
nicipal, dar seu expediente 
era sua residência por mais 
60 dias. 
FOLHINHAS 

Os srs. Paschoal Martin1 

& Cia. acreditados nego
ciantes nesta praça mimo-
seouraos com uma folhinha 
de desfolhar para 1.909, as
sente em uma bella oleogra* 
phia. Gratos. 
— O sr. capitão Porcino de 

Camargo Couto, distribuiu 
hontem pela cidade uma 
folhinha-reclame, de parede 

CONTRACTO DE 
CASAMENTO 

O nosso estrmavel conter
râneo, sr. tenente Orosimbo 
Carneiro, 2.° tabellião em 
Cacanéa, contractou seu ca
samento-com a gentil senho* 
rita Maria Julia da Costa, 
dilecta filha do sr João 
Pinto da Costa, residente na-
quella cidade. 
• As nupeias terão lugar 
no dia 2 de Fevereiro pró
ximo. 

—o-
CONSORCIO 

Realisouse antehontem 
nesta cidade, o consórcio do 
sr. Abilio Rovelli, negocian
te era Ytupeva, cora a se-

nhorita Virgínia Bresciani, 
filha do sr. Jacob Bresciani. 

Foram paramyphos : por 
parte da noiva, o sr. Henri
que Bardini e por parte do 
noivo, o sr. capitão Galdino 
Domingos de Moraes 
Os noivos seguiram no 

mesmo dia para Itupeva. S U M M A R I O D E C U L P A 

Foi antehontem iniciado 
o summario de culpa do 
processo a que responde o 
capitão Francisco Pereira 
Mendes Filho, denunciado 
por crime de ferimentos le
ves na pessoa do sr. major 
José de irruda Botelho, 2o 

supplcnte de delegado de 
policia. 

DR. JOAQUIM MAMEDE 

Chegou hontem, quasi 
inesperadamente, o*sr. dr. 
Joaquim Mamede da Silva, 
delegado de Policia desta 
cidade, que se achava era go-

so de licença. 
Logo que circulou na cida

de a uoticia da vinda da 
illustre autoridade, os seus 
amigos e muitos populares 
affluirara á estação da estra' 
da de ferro, tendo alli tam
bém comparecido a corpora
ção musical "João Narcizo" 

S. s. teve uma expontânea 
e espressiva recepção, sendo 
acompanhado á pé, por 
grande massa popular até a 
casa de sua residência. 

No trajecto foram levan
tados muitos vivas á autori
dade que regressou. 
Na casa de sua residência, 

á entrada,falou dando-lhe as 
boas vindas, em nome dos 
seus amigos, o director desta 
folha. 
O dr. Mamede respondeu 

agradecendo, S. s. disse que 
continuará no exercício do 
seu cargo, tendo em mira 
obedecer sempre ao direito 
e a justiça. 

Felicitamol o pelo seu res
tabelecimento e pelo seu re
gresso a esta cidade, onde 
S. s. conta muitos admirado
res e amigos sinceros. 
O dr. Mamede reassumirá 

hoje o exercício do seu cargo 
Para bem gozar, e para bem 
beber, experimentae os vinhos : 
MOSCATEL, BOÜQUET DE 

FAVAIOS, LUSÍADAS, RESEEVA 

CRUZ DA MALTA e GLADIA

DOR importados directamente 
pela Casa Galvão, da cidade do 
PORTO. 

BOAS FESTAS 
Enviaram nos mimosos 

cartões de Boas Festas,x>s 
quaes agradecemos e retri-
buimop, mais os seguintes 
snrs.: 
Tte coronel Olegarie de 

Arruda Amaral, de S. Paulo, 
Virgílio da Silva Fagundes e 
exraa. esposa d. Maria G. 
Lopes Fagundes, de Piraci
caba, João Antônio Rodri
gues, de Capivary, F. Saa-
tos Pinto, do Rio, profesor 
D. L. Blachmanni, Antônio 
fíasilio de Souza Barros 
Payagua, João de S. Campos 
Netto e família, senhorita 
Biloca Vasconceilos e Antô
nio B. Vasconceilos, J. B. 
Vasconceilos Junior,de Jahu, 
Francisco Alves, de Mococa, 
Francisco José de Oliveira e 
D. Alice de Castro Oliveira, 
de S Roque, professor Vic-
tor Oliva, de Cabreuva. Joa
quim Ferreira Lisboa, de 
Pirapitinguy e Antônio da 
Costa Coimbra. 

— o ^ 
U M BOM PREZENTE 

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

— O — 

NOTAS EM DES 
CONTO 

Foi prorogado ate 30 
de Abril o praso para o 
recebimento sem descon -
to das notas de 5$000 
dás 8a e 9a estampas, de 
ItJfOüO das mesmas-es
tampas, de 20$000 e de 
50$000, fabricadas na 
Inglaterra, começarão a 
ter desconto de Io de 
Janeiro p. futuro em 
diante. 

— o — 
DESPEDIDA DE 1908 

Uma boa despedida, é passr a noi
te eomen.io, NOZES, AVELÃS, 
AMEIXAS, TAMARAS a os deli. 
ciosos BISCOITOS JACAREHF, 
tudo isso regado pelos excellentes 
vinhos do Porto.importação direc" 
ta da CASA GALVÃO. 

— O — 

FIAN0A DIFINITIVA 
Como noticiámos o sr. cap. 

Francisco Pereira Mendes 
Filho, prestou fiança difinitr 
va para livrarse solto, visto 
ter sido denunciado como 
incurso nas penas do artigo 
303, do código penal. 

P<JĴ  faltâ  de espaço 
•hoje, só°\ no próximo 
numero publicaremos o 
artigo — O TERROR D E 
HERODES, que contrata
mos para sahir na sec
ção livre. 

— o — 
Quereis engordar ? e não sof 

frer do estômago ? 
Comei os Biscoutos Jacaréhy 

feitos de ovos vende'se só na 
Casa Galvão—Kilo 3$000 

— O — 

REBATENDO 
A Cidade de Ytú, que 

tem velho teirò com o 
Republica, seja esta fo
lha redigida até por 
Chrisfo, repisando a de-
feza de seu noticiarista, 
ainda insiste em nos 
offender. 

EUa diz que somos 
mercenários, e que isto 
aqui é uma barraca. 

E' uma barraca, so
mos mercenários, mas 
assumimos com o ÜOS-
so nome extendido no 
cabecalho do jornal e 
no livro da Câmara, a 
responsabilidade legaL 
do que escrevemos. 
Barraca mercenária é 

A Cidade, que nasceu 
com o fim certo de de~ 
fender interesses con
trariados do presidente 
da «Força e Luz», e tem 
um testa delerro para 
seu escudo. 
Isso é que é barraca 

e cova de cacos. 

Secção livre 

Hospedes e . 
viajantes 

Seguiu para Jahu o sr 
Antônio de Almeida Cam' 
pos, abastado fazendeiro. 
—Esteve nesta cidade o 

nosso presadocollega Álvaro 
de Carvalho, distineto direc
tor do« Jornal de Piracicaba» 
—Está nesta cidade, acom

panhado de suajexma. farai-
lis, o sr. dr. Luiz de Mesqui
ta, expromutor desta comar
ca. 
—Esteve nesta cidade o 

sr. cap. Galdino Domingos 
de Moraes, abastado fazen
deiro em Itupeva. 

P inturas 
O abaixo assignado achan-
do-se nesta cidade, onde em-
preitou a pintura da cadeia 
publica, offerece ao publico 
ytuano seus serviços de pin
tor. 
Os seus trabalhos são es-

peciaes em fingimentos de 
mármores e madeiras. 
Tem comsigo pessoal habi

litado. 
Para informações na re-

dacção desta folha. 
Ytú, 6 de Novembro de 1908 

José Antônio de Sá 
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 sé' 
pode acreditar. 
Entregas a domicílios. 

PIÃSG 
Vende'se um piano marca 

R, G O B S & K A L H M A N N , Berlim, 
em perfeito estado. Aĉ eita'se 
negocio em prestações mensaes 
garantidas. 
Preço a convencionar. 
Para ver e tratar í rua do 

Commercio, 106 f 108 no 
AO GANHA P0UCO 

LER A 3.a PAGINA 
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Secção !n?pe 
MISSÃO 

H U M A N I T Á R I A 

Está em pavorosa ef-
fervecencia o manicô
mio do largo da Matriz. 
As duchas appheadas 

naquella gente dornin-» 
go ultimo, tocaram direc
tamente na moléstia e 
fizeram com que a de~ 
mencia se manifestasse 
em toda a sua plenitude. 

Não se incommodem 
com isso os nossos pa
catos conterrâneos. 

E' da moléstia. 
Demonstra que o re

médio é.bom que, oppor-
tunamente, produzirá o 
effeito desejado. 

Emquanto isso, con
tinuaremos a nossa ta
refa, que é u m sacerdó

cio tão sublime e tão 
elevado como aquelle 
que desempenha o hu~ 
manitario medico sr. dr. 
Franco da Rocha. 

é máu homem porque 
a sua fúria sempre limi

tou-se a dar tiros para o 
ar e a arrancar as bar

bas [quando as tem ), no 
momento em que não 
lhe fazem o gosfo. 

— O Zé : =este é u m 

louco que tem os seus 
momentos lúcidos, mui
to embora essa lucidez 
o torne mais perigoso 

do que os outros. 
Quando "a luz da ra

zão lhe desfere em lam
pejo, rápido embora, os 

mais tetricos planos são 
delineados e a aza do 
morcego affasta o san

gue da região em que o 
golpe vae ser desferido. 

— O Chico, hlho é o 
•alienado por influencia 

do meio em que vive-
Por isso mesmo é muito 
homem para arrebentar 
em todo momento, tudo 

o que existe no hospi-
cio do largo da Matriz, 
inclusive a casa do tio 
que não ha muico tem-

abram os olhos, que a 
fome^òe a lebre a cami
nho, para não dizer a 
carabina atraz da porta. 

Quem faz u m cesto 

faz u m cento. 

Dr. Odilon 

UMA BOLSA PERDIDA 
• Perdeu-se uma bolsa de 
veUudo escuro com ura mo
lho de chaves. Quem a en
contrar farã o obezequio de 
entregar á rua do Carmo n. 
11 que será gratificado. 

ENCANNADOR 
O abaixo assjgnado tendo 

pratica de instalação de 
água, offerece seu serviço a 
quem precisar podendo tam
bém contractar exgottos ser
viço garantido e preço mó
dico, quem precizar pode di
rigir-se áRua Santa Rita n°\vre&> de._T„ ™« 
113. 

Francisco de Oliveira 
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Comprehendemosper- po o desempregou, re 

feitamente que não e 
fácil a nossa missão, 
porque a alienação 
mental nos. Pereiras 
manifestou-se sob'diver 
sos symptomas "e toi-
nà-se preciso u m estudo 
nrinuncioso da psycho-
logia de cada u m delles. 

O pampinha, por 
exemplo, está dominado 
pela mania de ser chefe 
político de Ytú, embora 
tenha necessidade de 
assassinar três quartas 
partes da população. 

E' uma loucura peri
gosa e que impressiona
do por uma noite agita
da, depois de visto em 
sonho a força e luz por 
uns óculos, é bem capaz 
de ... mandar liquidar 

com os seus perseguido
res. 

E depois esse homem 
sempre tem a mania de 
ver em seus credores os 
mais perigos.os inimigos. 

E'o caso: cada credor 
é u m cadáver. 

— O Chico, pae, á ex
plosivo como o diabo, 
tanto que uma vez um 
padre, que condusia u m 

Nosso Pae, pediu lhe que 
ajoelhasse á passagem 
do Santíssimo e elle, por 
entre gestos da mais 

Collectorki Municipal 
Imposto Predial 

Estando esgotado o prazo de 
30 dias concedidos pela lei para 
as reclamações da collecta do 
imposto prediai d'este exercício 
de 1908, o Collector Municipal 
faz saber aos interessados 
está recebendo sem .itult. 
ca do cofrv os impôs 
rido exercido, até" o 
rente inez. Para con 
presente, aviso. 

Ytú. 1 de Dezembro de 1908. 
O Collector 

Alberto Macedo. 

duzindo-o a...banqueiro 
de bicho etc. etc. 

Eüe, que se supunha 
o priiuus inter pares ,en
tre os moços ytuanos., 
ficou com as duéüas ac-
centuadamente aniquila 
das e deu para valente. 
emquanto não chega o 
momento de correr. 

— O s outros dois não 
merecem as honras de 
u m estudo, como esse 
que vimos de fazer, 

São candidatos muito faço o P 
viáveis ás pensões de 
Juquery, mas ha neces
sidade de uma investi
gação mais vigorosa pa
ia não sujeitar-nos á 
decepção de borrar os 

dedos em fraldas de 
camisa, 

Foi o que se deu na 
noite em que a policia 
teve necessidade de 
prender alguns loucos , 
;, . rdrao municipal e o tecto gradea 

iunosos,que escaparam j do ou munido de ventilador. 
do manicômio do lar 

mo, provocadas ou automáticas 
intermittentes não sendo permiti-
tida a communieação dessa" cai
xa com o reservatório de água 
potável. 

Art. 4'. A ventilação dos ap. 
aparelhos dos exgottos se effec-
tuará por meio de u m tubo ver
tical de diâmetro ao critério do 
Engenheiro da Câmara, confor
me o material a empregar, e a 
da latrina, por um tubo de ferro 
galvanisado, ou de cobre do dia 
metro de 2 pollegadas no mínimo 
assentado na corroa' do' sVphão. 
; § 1 O tubo de ventilação de
verá elevar-se á 2 metros pelo 
menos, acima do telhado do pré
dio, e bem afastados dos depósi
tos d-'agua potável. 

As J U N C T A S D O T U B O VENTI

L A D O R D E COBRE, DEVERÃO SER 
PERFEITAMENTE SOLDADAS. 

Árt. 5." O tubo de queda das 
latrinas deveiá ser impermeável 
e resistente á acção das mate 
rias que por elles circulam, ten
do o diâmetro minimo de 4 pol' 
legadas e a sua superfície inter
na peifeitamente polida. 

§ 1 Não é permittido o em" 
no tubo de 

queda para prédios distinctos, 
ainda que estes sejam contíguos. 

§ 6 Não será permittido as' 
sentar nenhum apparelho sem 
fecho hydr áulico (syphon) e este 
não deve ser inferior á (0,05j 
cinco centimetroè. 

Art. 13 A ligação de um pre' 
clio á rede geral dá direito ú ins' 

tallaçâo de bacias e demais ap' 
jmrelhos, C O M E X C L U S Ã O AÜSO' 

LUTA DE RALOS PARA ÁGUAS 
PLUVIAES. 
As installações que não satis

fizerem por completo o disposto 
no Regulamento, não serão ac" 

tas,sob nenhum pretexto, por 
lepartição. 

íL-.de Dezembro de 1908 
rio fiscal inte" 
llaçoes domi

ciliai 
Pérsio Perdm Mendes 

molhados, loja de fazendas', çon 
feitarias, padarias,machinas de 

iciar caíé, idern de arroz, 
typographía, olarias, fabricas de 
cerveja, idem le cigarros, idem 
de charutos-, idem de massas ali' 
menti cias, boteis, oífíeinàs diver
sas e outrs constantes das postu
ras. 
Terminando esse prazo, os im
postos serão arrecadados com a 
multa d< _'0 |. de âecôrdo com a 
lei em vigor. 

E para que chegue ao conheci
mento dos interessados e não 
possam allegar ignorância vai es
te publicado pela imprensa na 
firma da lei. 

Secretario da Câmara Munici
pal de Itú, em 30 de Dezembro 
de 1908. 

O Secretario interino 

Gastâo Bicudo 

(fínim ai roubado 

Desaparecei: n a noute de 2 do 

corrente, em u m pasto desta ei 

dade, uma besta grande.alta, fina 

escura, ferrada dos quatro pés, 

tem um signal saliente na espi

nha, ovas nos pés, marchadeiia, 

anca bem feita. 

Gratifica-se quem der signaes 

certos ao abaixo assignado, em 

Tietê Felisberto Cruz 

Tieté5121.908 

Imposto de Café 
Estando esgotado o prazo de 

30 dias concedidos pela lei para 
as reclamações da collecta do 
imposto de Cáfeeiros 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 

Ytú, 1 de Dezembro de 1908 

O Collector 

Alberto Macedo. 

Tendo encontrado na revisão 
das installações domiciliares mui
tas irregularidades, chamo a 
atténção <\r<x snrs. Proprietários 
para os art qjie abaixo traiu 
crevo do íí adiamento, que em 
tempo já foi profusamente dis
tribuído nesta cidade. . 

Art. 2.° 1 O gabinete reser
vado para a latrina deverá ser 
bem illuminado e ventilado,ten
do para isso uma janella do pa-

go da Matriz com esca
la pelos diversos bote
quins da cidade. 

Nada provoca mais o 
desespero dos doidos de 
que chamal-os de tal 
pelo que será bom que 
os ytuanos se previnam 
porque não é absurda a 

hypothese de mais uma 

viva indignação, man- revolta 
dou o padi e e Nosso Pae 

é melhor não dizer 

para onde. y 
!m AEJ 

Dizem que os situacio
nistas de Ytú não têm 

dado o que comer àquel-

§ 2 A superfície reservada 
para o gabinete terá no mínimo 
2 metros quadrados è a capacida 
de ãelle será de 8 metros cúbicos 
também no minifiio, guanlando-o, 
quanto a natuieza do pavimento 
e posição dr-» gabinete o disposta 
nos arts. 56 e 58 do código se-
nhario. 
§ 2 Não serão permittidas as 

caixas de madeiras para cobrir 
as latrinas, tolerando'se apenas 
uma simples tampa feita de pi 
nho de Riga ou de qualquer ma' 
deira apropriada, perfeitamente 
inv;ernisada t de modo a limitar 
quanto possível a superfície de 
contaminação. 

Aviso aos srs. Proprietá
rios que, de accordo com o 
Regulamento das installa
ções domiciliares, òsta re
partição não acceita absolu. 
tamente os ventiladores de 
P E R R O ZINCADO, empregados 

já em algumas installações, 
que deverão ser substituí
dos por outros de tubos de 
ferro galvanisados ou cobre 
dentro dopraso marcad' e m 
intimações firmadas pelo 
Engenheiro Chefe desta Re
partição. 

O Escripturario e fiscal 
interino das installações 
domiciliares. 

Pérsio Pereira Mendes 

De ordom do Cidadão Engen
heiro Francisco de Mesquita Bar
ros, Chefe d'esta Repartição, avi. 
so a todos os interessados que 
a mesma se acha funecionando 
nos baixos do edifício da Câ
mara Municipal, à Rua da Pal
ma n". 60 onde é dado o expe
diente das 7 1[2 horas da ma' 
nbã, ás 4 horas da tarde 

Ytú, 15 de Dezembro de 1008 

O escripturario e fiscal das 
installações domiciliarias. 

Pérsio Pereira Mendes 

EDITAES 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Imposto de ''Industrias 

e profissões" referentes ao 1'. 
semestre de 1909. 
De 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 Gollectoria de Rendas 
Municipaes, á bocea do cofre o 

Ar'»:. 3." # 1 Cada latrina será 
dotada de uma caixa de ferro 
galvanisado da capacidade d aento dos impostos de "In 
8 á 20 litros para as descargas j dn i" referentes 
de lavagem collocada na vertical] ao Io semestre anno de 1909 co-

tOQOV) CaSO, U a O i lê > mieuzeS, p or ISSO, 2 metros acima do chão, no mini .aawumazem de seccos e 

OS ADVOGADOS 

JOSÉ PIEDADE 

E 

A LEN CAR PIEDADE 

Acceitam o patrocínio 
de Causas Civis, Commer' 
ciacs e CriminaeSj cm qnal 
quer cornara do Estado 
e bem assim do Rio de 
Janeiro. 

— EsCRIPTORIO— 

RUA DO CARMO 22 

—S. P A U L O — 

CAIXA 154 

4 _ 

COMPRA-SE uma ou du. 
as carriteilas sem animaes. 
Quem as tiver e as quizer 

vender, dirigir-se á Chácara 
RUA DO COMMERCIO 183 
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mmm 

f asas novas í lozes novas 1 
As passas estão cuidadosamente acondicionadas 

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 ! 

dêr a verdade 

no G£IW YGUJlhO 

Rua Direita 

1 BORO BORACICA 1 

ê 
m 

Pomada milagrosa para a cura radical 
de feridas, espinhas, queimaduras, sar-
na, eczemas, darthros, empingens, as-
saduras nas creanças, rachaduras do 
bico do peito e o terrível ozagre. E' a 
melhor pomada até hoje conhecida e tffà 
que não suja a roupa -ORN 

LABORATÓRIO E M P O R T O ALEGRA- ** 

DAUDT & FREITAS Xi Í2 Jf 

Deposito geral—iüio de Janeiro 0\ 
DROGARIA PACHECO |% 

&? e^JS"2 4JJSs _v*' «^ff* •»t|7* 'T* fZTJy i?4 

ADVOGADO 

DR. 
Nicanor Penteado 
Acceita qualquer serviço 

profissional 

atinqueiro £\oxo 

Na casa de Ermedoro Bap-

tisli, 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, 20do corrente, abrir se á a Ruada Quitan 

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

COMMERCIO, no prédio onde esteve installada a antiea 

PADARIA AURORA 

Frediano jVIartini & Comp. Yta 

-SAPATARI A ELEGANTE-
De LUTGrI CQCCHI 

Trabalhos garantidos 
Tem um corpo de officiaes escolhidos para 

dar execução a qualquer obra. 

(especialidade em botinas Siíilitares 
—MATERIAL det ORDEM— 

Emgraxa-se Botinas a qualquer hora 

RUA DO COMMERCIO 
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A $mi m MIS 
P;ira o utco e seu< armexo* è o 

medicamento que tem influencia directa 
e do nin i csseo^gão*, cdinando e regu
larizando *n-is fuíi6;õea, prevenindo as 
inflamações. <>s fluxos u teimas, a< 
henionhaiíias, IM'., eic. medicamento 
tão heróico em raes casos como é a 
digitatis para o'Coração e a mmphiim 
para o elemento dòr. 

Não h.i meduMiiiento mais Í fficaz 
para u cur;i de flores brancas, eólicas e 
hemorrhagias uteririas. 

«Declaro, por me ser pedido, que uma distineta 
senhora, a quem vendi diversos vidros D'A S A Ú D E 
D A M U L H E R , me disse ultimamente que curoirse de 
uma d:smenorrhéa 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 
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LaboratTio em PORTO ALEGRE 
«DflÜDT & FREITAS» 

Deposito Geral RIO DE JANEIRO 

Drogaria Pacheco^K dos Andrad.as.59 
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