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ousas BS 
Arrecadação de impostos 

Irregularidade na arrecadação de 
impostos é u m dos defeitos mais com 
íuuas ás municipalidades do interior 
do Estado. 

Nascido geralmente de causas se
cundarias, mas permanentes, como 
s-ja u m a tal ou qual neglegeneia, 
tanto da parte do contribuite como 
do arrecadante, negligencia muito 
bici! aos meios pequenos e quasi 
familiares, como O são os do inte-
i i >r, esse vicio foi-se tornando, 
pouco a pouco, tão inveterado, que" 
a ninguém mais surprehende saber, 
iuie uma nào pequena parcelU de 
impostos que deveriam entrar para 

ifres raunicipaes durante ui^ 
j . não entra e passa par| 

Nào desconhecemos—e seria irri
sório chegarmos a esse absurdo - as 
naturaes difrieuldades, que necessa
riamente hão de embaraça 
cadação, e uue muitas vezes exigem 
prorogaçOes e até coudescendencias. 
Somos adeptos do velho philosopho 
que diz que o único princípio absoluto 
é que tudo è relativo.Nüo ha governos 
perfeitos, nem instituições, nem te-
licidades;nem infortúnios, nem nada. 
Tudo que é humano ou feito pelo 
homem, por maior gráo de apertei-

e 

par quem quer que seja—pois õs f VO. 
defeitos silo quasi sempre comuns ejeill dereitos sao quasi a e m pi 
ínvuluntarios—tratemos de emraen-

i arre- 'jdal-os 

: t 

E para isso é* necessário, mais um 
pouco de boa vontade por parte dos 
contribuites e outro tanto de ener
gia por parte da Câmara Municipal. 

Dividindo esta, agora que se 
confecciona o orçamento futuro,com 
certo ciidaloe atteneção, os tri
mestres de arrecadação das varias 
espécies de impostos, procurando O 

rara não deixar tornar parte, 

sua sessões, senão as pes

soas previamente iecouhecidaj. 

U.na indernisação de 1.200 

contos é quanto reclama do 

governo da União o celebre 

coronel Piacuio de Castro, 

pelos seringues de sua pro • 

piiedade no Acre, cowprehen-

didos na aréa cedida á Bulivia. 

ingtezas çoaraento que tenha attingido, está j mais possível não descuidar de ar-
ainda longe do absoluto. O único j recadal-os, e preparando se aouelles 
absoluto è o relativo. [para nos dias designados, sem prorô-

Seria pois, desviar-nos irrisoria-j g^ões, nem condescendência! entrcr apresentam, CoUlO t a m b é m 
mente do principio adoptado >e qui^ j com as quantias devidas, far-se-á tudo . * 
zessemos ver elevado a um supremo : d'unia 

As excentricidades 

a3o notáveis, não so por um 

certo cunho de originalidade 

03 

trrerto 

rçamentos, iwgmejntand' 
"""ie, sob o siuuiticutn 

~ i n maneira regular e prove tosa, 
,-ráo de perfectibilidade essa eousa j poid a Câmara não soífrerá dosiquili-
! que se chama arrecadação, totalm 

i'i i—oois trata-se de dinhe; 
fiecoraos eou-

i pm suas finanças e os contribuin-
tfcarão livres d'esse innportunoque 

SjLQ 

inpre 
( E è t^H gera^^^wfc*,., m essa 
' i'<gnlaridade, que se pode aínrmaJ 
t 'i,i exagero, não existir uma iuu-1 
iicipali4adc siquer do ínterur, que 
i.Vllá esteja isenta. 

Entre nós não é preciso indagar da 
EU:I existência. Não formamos ê x-
L*epçãO a essa regra e, alèra d'isso, 
• i phase anormal da qual acabamos 
di sahir, que tinha de influir, como 
.ie fafto influiu, d'uma maneira dan-
i.osa e m todos os ramos do3 nego-
eios públicos, não deixou incólume 
i ssa parte da administração publica, 
làe afteita a delongas e embaraços. 
As irregularidades, fáceis de serem 
verificadas, na arrecadação annual 
de impostos, aggravadas entre nós pur 
e;»usas arbitrarias, nos instantes mais 
ou menos agitados dó nosso ultimo 
período politíco,chegaramagora,como 
u m effeito terrível, a tal estado, que 
uera merecem umas tantas medidas 
energieas e criteriosas, como tèin 
sido e m geral as tomadas pela actual 
Câmara, que venham dimínuil-as e m 
parte, u m a vez que não podem ser 
afastadas de momento. 

No exercício a findar-se attingiu 
II orçamento a elevada sonima de 
200 e tantos contos de reis. Foi, na 
\ erdade, ura orçamento fictício, pois 
n'elle toram incluídos perto de 80 
e >ntos de reis, de impostos não ar
recadados e que dados os vícios exis
tentes no systhema da arrecadação, 
oera poderiam Ber lançados no livro 
de cancellamento. 

Não sabemos ao certo,se foram ou 
i.ão,recolhídas aos cofres essas quan
tias, o que sabemos è que também 
uma avultada somma tem de passar, 
sob 0 mesmo titulo, ao novo orça
mento que se deve estar elaboran
do, constituindo nova parcella de 
imposto nào arrecadados e prolon
gando d'essa maneira indefínidaman-
tu o vicio existente. 

lado dessas di fií 
B i natureza imprea-

;ausa ae or-
justifique ou 
a? proteja. 

referimos e 

êbrilucei q 
• culdades, cte 

r cendíveis ou se quiz^rem inherentes, 
; vão-se juntar outras criadas a r a » 
trariamente, sem um.i causa de H 
dera publica qu.3 as j 
outra de equidade que 
E' a essas que nos reierimoa 
contra essa que escrevemos. Assim, 
é ecmraura ver-se uma pessoa qual
quer abrir ura estabelecimento com-
mcrcíal, sujeito ao imposto de «in
dustrias e profissòes»,sem a respec
tiva licença e portanto sera o im
posto devido, e negociar assim raeze3 
inteiros, cora prejuízos dos os c >-
fres públicos e também d'aquclles 
que pagaram o exigido para o mes
m o fim. 

Ora, isto não è justo, nora regular. 
Não d justo, porque forma uma 

excepção, sempre odiosa n'estes as-
sumptos. N e m regular, porque pre
judica a municipalidade, que fica sem 
uma renda que lhe pertence, sem 
d'isso tírar utilidade ou proveito. 

ido, leva nsider 
illustrada Câmara Municipal as paLO 
vras que ahi tíeam,sobi" ess'S cíefèitOS 
que merecem as suas vistas para sc-
flh corrigidos. 

()or trazerem sempre ura certo 

tim pratico, que è por assim 

dizer a feição mais caracteris-

ticad'aquelle pnvo.Era Loe-V^o 

ua alta aristoocraem um du 

alUa Cül 
- n u a da ^ ' ^ ^ H ^ U Í J . . . 

«a, [.'ri»-.? urgataidando uir 

YÂM1MI 
" O dr. Alfredo Varella, uma 

das ma;a salientes figuras da 

ultima barnarda, acaba de pro

por no juízo dos Feitos da 

Fazenda Municipal do Rio, 

contra a perfeitura, uma aeção 

de perdas e damnos no valor 

de duzentos contos de reis pelo 

despejo que soffreu do prédio 

onde estava installado o seu 

jornal «Comraercio do Brazil». 

Já passou na câmara dos 

deputados, tendo seguido para 

o senado, o projecto que orça 

a receita e fixa as despezas do 
Ainda mais, o imposto sobre ca-̂  Estado, para o exercício fina-

fieiros eo predial, é sempre em atra- |ceíro de 19JG. 
zo que se arrecada. Tratindo-se dej' 
duas classes abastadas, como são£i 
entre nóa a dos fazendeiros e doaloca-J Conforme noticiou a Platéa O 
tarios, nada poderá attenuar o de- iBanco Credito Keal deve, aos feito notado, wiem ura motivo de 
torça maior, como seja a pr«roga-
ção, nem outro de equidade como a 
condescendência 

Prorogar ou condescender, para 
que ? 

Para trazer um desequilíbrio, sem
pre prejudicar, ás finauças, quando 
são esses os que podem sem sacrifí
cios entrar nas épochas normaes com 
os impostos que lhes são applicados ? 

Reconheçamos, pois, todos eeaoa 
defeitos arbitrariamente creados na 
arrecadação do impostos », sem cul-

V 

jiolonos de *uas fazendas, perto 

de 700 contos de reis, tendi» 

era caixa apenas 76ô$000, con

firme verificação dos syndicos 

provisórios na arrecadação dos 

bons. 

-Descobriu-se ultimamente no 

Üio u m club composto de anar-

uhistas expulsos da Argentina 

fe do üruguay. Como medida 

le prevenção, oa centros ope^ 

ilarios d'aquella cidade, resol 

ivana, para ir entregar se 

um novo tratamento de sol, d». 

bom ar livre e de repou>o, 

em pleno deserto do Salura. 

A iniciativa d'essa theura-

peutica original que peiteuce 

a miss Min Sheppard, tem 

tido grande acceitaç;Xo por 

parte dos ueurastheuicos lon

drinos que se tem feito ins

crever ás centenas para essa 

expedição a partir de là 

no dia 2G desle mez. Já foi 

organisado u m estado maior 

medico e outro pharmaceutico. 

Foi feita uma importante m u -

n-ção de tendas espeeaes,que 

dardo oleno conforto aos doen

tes, que nada terão a temer, 

nem o tenivel símoun, nem o* 

imposNÍveis mosquitos 

O local escolhido para sana

tório, foi um delicioso oásis no 

centro do grande deserto, onde 

deverão permauecer durante 

viate semana oa nevropathas 

á sombra das palmeiras e no 

graude silencio d'um completo 

isolameuto. 

A folha que nos fornece esta 

noticia, náo relata se levam 

comslgo os expedicionários, 

camisas de força ou gaiolas 

para prender aquelles que 

extrauhando o novo systhema 

de dieta, percam por completo 

o pouco de razão que para lá 

levam. 

Com certeza é mais u m a 

originalidade que coutem essa 

excentricidade. 

Só mesmo os ingleze» 

r ; 
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Espera-se que brevemente 
o governo federal assigue o 
conttacto para as obras do 
porto e da barra do /fio 
G ande do Sul. 

esta 
sul-
suas 

O calor intenso que 
fazendo por toda a zona 
americana, tem feito 
victima> de ínsolação. l\o Ri 
de Janeiro, quinta feira, nove 
foram as que succumbiram 
quasi todos pobres trabalhado-
res. 

Estudante Vtüâno 
Foiaporovado nas matérias do 

3\ annopharmaceutico da Escola 
de Pharmacia de S. Paulo, ter 
minando portanto os seus estudos 

o sr, Alcêo de S. Greribello, ta
lentoso moço ytuano. 

Nossos parabéns. 

Phiíatrmonieô 

mostra o grão 
tido por 

A banda d* musica. «13 de 

Março» por vontade unanime dos 

teu* membros, resolveu de ora 

cm deante, tomar para si a_de^ 

nõminação de banda de musica 

«Jo.To Narciso», em momoria do 

seu saudoso mestre João Narciso 

d> Amaral. 

Este acto, bem 

de estimarem_que era 

seus amigos e discípulos, aquelle 

professor. 

Foi eleito mestre da mesma 

rrjoração musical u m antigo 

João Narciso. 

oi homem levado a 

Pfsmal, onde recebeu õ nome 

Cacilda, uma filhinha do nosso 

distincto amigo sr. Alfredo Grel 

lot. 
Serviram de paranymphos o 

sr. professor Carlos Grollet e sua 

exma. esposa. 

Exames escolares 
5. cadeira masculina 

Sob a presidência do Dr.Graciano 
(íeribello, iuspector municipal, e 
como examinadores oa profs. snrs. 
P. Mariano da Costa &obrinh > e Grel 
let Júnior, tiveram lugar na segunda 
feira ultima,os exames da 5. cadeira 
masculina regida pelo professor Bel 
miro Martin». 

Os alumnos mostraram bastante 
aproveitameuto e a commissão exa
minadora deixou no respectivo Pvro 
a impressão seguinte : 

Na qualidade de examinadores 
só temos votos de louvor a dar ao 
distincto professor da cadeira que com 
tanta proficiência a dirige, e o de mais 
a notar ê a optima disciplina em to
dos os ramcs do ensino. Difficil é a 
direcCâo d'uma escôlaisolada, porém,o 
professar da cadeira sabe, com tino e 
admiração, tirar as difficuldades, 
facilitando o ensino, pelo qae nós da
mos sinceros parabcns pela boa Ordem e 
progresso dos alumnos em todas as 
matérias constantes do programma. 

Foram approvados : com distinção 
o, João B. dos Santos, Benedieto L. 
Fonseca, Francisco Almeida Leite, 
Epaminondas R. de Toledo, José 
Teixeira da Ro 'ha; com plenamente 
4, Suzano ifarquez, Feliz Backman, 
José Antônio dos Santas, Antônio 
Ferro de Marins, J -ão B. Torres, 
Luiz Corrêa Leite, Júlio Sarvetti, 
Francisco Armiceto; com simplesmente 
3, Antônio Russolo, Benedieto J. de, 

Eli VIAGEM 
Devera seguir amanhã para o 

sul, donde irão ao Matto Grosso, afim 
de tomar parte nos trabalhos da 
grande estrada de rodagem que se 
vae abrir entre es3e estado e o de 
S. Paulo, os srs. dr. José Maria de 
Paula e Paulo e Lourenço Tibiriçá. 

Aos distínetos moços que seguem 
para tão longa,quão espinhosa expe-
dicção, desejamos felicidade e boa 
saúde. 

Com a Intendeneia 

E m algumas sargetas das ruas 
centraes, está em adeantado cres
cimento o capim e outras vege
tações rasteiras, que lhes dão um 

aspectu de abandono. 
A' esses» pontos chamamos as 

vistas do sr. Intendente. 

Nardy, João B. de Almeida Garret, 
Pedro Recha, Firraino Leite e H ^ 
fredo Ribeiro. 

ENFERMO 
Tem e 
sr. dr 

Foi 

Transferencia 
tiansferida do bairro dô 

Jacú, d'este município, para a Villa 
Nova, arrebalde da cidade, a es
cola mixta que alli funecionava. 

Hospedes epassageiros 
Acham-se na cidade : 

^ sr. dr. Nicoláu da Silva Gor

do advogado em S. Paulo; 
acompanhado de sua exma. fa-

Oliveira, Francisco de Toledo, LnizJmilia o sr. dr. Luiz de oampos 

co áb,ui "residente e 
Quoiroz, dltn 
nosso presa 

Diarjo de Santos 
Após uma interrupção, moti

vada pelo desabamento d'um 
prédio que empastellou suas of-

inigo. 
Sen breve restabeleoimento, são.os 

nossos desejes. 

Conecrto 
Deve realisar-se hoje, á tarde, 

no Jardim do largo da Matriz o 
costumado concerto da banda 

musical «30 de Outubro». 

AGRADECIMENTO 
Ao distincto collega o Jun~ 

diahyense agradecemos aslison-

ticinas, acaba de reapparecer esse igeiras palavras que nos dirigiu 
nosso estimavel collega que se [noticiando o nosso anniversano 

edita na adear*tadacidade deSan 
tos, aqual tem prestado relevantes M U L T A 
.serviços. Pelo fiscal de Policia, ferara mui 

•*&*&«• tado os marchantes José Carlos 
Pela policia Martins e Alfredo Lera*1, por terem 

Hontem ás 9 horas da manhã [abatido uma rez fira do Mntadouro 

na rua 20 de Janeiro, Paulino 

Fonseca e Antônio Suvau por 

questões de verduras travaram-

i-e de razão. 

Su^an armado d'uma marreta 

•Mesquita, commisario de café 

Vindos de Porto Feliz, deram-

nos htntem o prazer de suas vi 

os srs. Eugênio Dejean, Be

to L de Campos e João 
»_raüjo. i : - j . 

guiu parMÍB^iracicab a 
x exma. jpSIoar. Vir-

riliode Araújo Aguir, verea 

da nossa câmara municipal. 

\§ecçdo Lioie 

em 20$000, de accôrdo com o § Úni
co do art. 36 das Posturas Munici 
pães. 

Pede se a Exma. Senhora que 

mandou fazer u m vestido de 

aipaca preta a rua do Commertio 
N. 65, a vir tirar o vestido no 
prazo de 8 dias findos, o qual se
rá vendido para pagamento dos 
aviamentos e feitio do mesmo. 

DR.GRACIAUO DE S. GERIBELLO 

£Él Tem seu con:ultorío a rua 
êÜ do Commerclo N. 115, 
1|j junto a PHARMACIA SOUZÀ; CIA 

T U ' 

GAFANHOTOS 
Segundo informações que ti-

ffendeu a pauliuo na cabeça ei vemos, tem apparecido em alguns 
utras partes do corpo. lugares d'este município, bandos 
Avisada a policia, compareceu esparsos d'essa terrível praga.Osi' 
sr. dr. delegado que prendeu | lavradores mostram-se algum 

tanto alarmados com esse boato 
e procuram prevenir-se afim de 

«> offensor e mandou proceder 
nucto de corpo de delicto no oí-
fendido e abriu o respetivo in-
querito. 

Fo* intimado a tomar empre-
o no prazo de 5 dias, o desoc
upado Avelino de Mesquita. 

afugental-os. 

Ferias lorenses 
Devem ter começo á 20 

corrente as ferias annuaes 

foro. 

amara Municipal 
Acta da H- sessão ordinária 

eml de Outubro de l£0ro. 

Presidência do Cidadão Dr. 

Lu z Marinho de Azevedo. 
Secretario Pereira Primo. 
Presentes á hora regimental 

no Paço Municipal, os senhoies 
vereadores Dr. Luiz Marinho de 
Azevedo, Dr, Giaciano de ̂ou/.a 
Geribello, Hermogenes Hrenha 
Ribeiro, Virgílio Araújo de 
Aguiar, capitão Benjunin do 
Ainard Gnrgel e Àdolpho Bauer 
falando com cauza participada 
o vereador tenente coronel Jua^ 
quim de Almeida M fos, e, sem 
participação Godofredo da Fon
seca ^Presidente. Assumio a 
presidência o cidadão Dr. Luiz 
Marinho de Azevedo, vice -pre
sidente; havendo numero o 
f< i aberta a sessão. lida 
posta em discu-:sào as actas de 
6 è 13 de Agosto ultimo, forào 
as mesmas approvadas e assi* 
gnadas. 

Pássa-se ao 
— E X P E D I E N T E — 

Officio do cidadão Intendente 
de Obra* Publicas e Finanças, 
em data de 10 ue Agosto de* 
sistindo do resto da licença em 
que se achava e comraunican-
do haver aasumido o seu cargo. 
- Inteirado— 
Idem do mesmo, em data de 

21 de Agosto, sollicitando triuta 
e cinco dias de licença. 
— Concedido— 
Idem também do mesmo,e 

data de 26 de Setembro, ora* 
munícantto haver assumido o 
exeicicio de seu cargo. . 
—Inteirado— * 
Idem do Dr. S^fl M 

municaai- .:*• -oaraara haver 
(escolhido o locai do antigo 
cemitério, para u'elle ser cons
truída a nova cadea, a qual 
devera ser feita em l90uT 
—Archive-se— 
Idem da Câmara Municipal de 

Jahú, sollicitando da Câmara, 
of ti ciai ao Governo do Estado, 
para que seja convertidtf em 
lei o projecto sobre a valori-
sação do café. 
—Inteirado— 
Idem do Dr. Secretario do 

Interior e da Justiça, soIlicN 
tamto da Gamara, providencia 
para que a escola prelmiuar 
nocturna de>ta cidade, observe 
o programma do ensino esta
belecido no art. 65 do Reg de 
27 de Novembro de 1893. 
-Ao Intendente de Policia e 
Hygieue— 
Circular do Dr.Secretario do 

Interior e da Justiça, sollicitan
do da Câmara, providencia 
para que seja observada a lei 
n. 489 de 23 de Dezembro de 
1896, relativamente a obriga-
toridade do ensino da língua 
nacional em qualquer estabe
lecimento de instrucçOLo. 
—Igual despacho— 
idem da Câmara Municipal 

de Cravinhos, sollicitando a 
coadjuvaçao da Câmara no sen
tido de ser posto em execução 
a lei sobre a valorisaçfto do 

café. 
— Inteirado — 
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Idem da Com missão Central 
do Partido Republicano de S. 
Paulo, acompanhado de nina 
circular da Direcfroria do Ins
tituto Pastor, sollicitando um 
auxilio para a manuntenção 
d'esse Instituto. 
—Ao Intendente de Finanças 
para providenciar — 
idem do jornal—"FanfuIIa"— 

pedindo o appoio e a collabo-
ração da Câmara para uma 
publicação que vae apresentar 
na exposição de Milão de 1906 
—Archivesse — 

Pelo Dr, Intendente de Po 
liei i e Hygiene/ fei apresentado 
um regulamento sobre vohicu* 
los, para a ordem do .dia oa 
sessão seguinte para ser ap-
provado. 
Proposta do Dr. Cctaviano 

Pereira Mendes, para fazer o 
boeiro da rua da Matriz, no 
trecho coiupreheudído entre a 
rua do Patrocínio e o córrego 
pela quantia de quatro conto?» 
de reis. 
— A Commissão de Obras e 
Finanças— 
Idem de José Rogério cS; í\o-

velli, idêntico serviço pela 
quantia de quatro contos cento 
e setenta e ura mil reis. 
—Igual despacho— 
Rsquerimento de Maria José 

do Lago, sollicitando da Câ
mara insenção ào imposto de 
t orneira d'agua, em vista de 
será mesu a reconhecidamente 
i obre. i . •-• --

ruyeid ,ÚO< t̂ ^ 
x- ideçn de íianoelj Benedifcto 
dos Passos, otíereèendo com
pra a ura terreno pCrtecente a 
Câmara, no- bairro da Cruz 
das Almas. 
— A o Intendente de Finanças— 

Idem de Luiz Gazolla. offe-
recendo a Câmara, os seus 
tserviços como ferreiro. 
—Igual despacho— 
Idem Idem de Cabriel Fal-

*etti. 
--Igual despacho— 

Idem de Caetano larussi, 
reclamando contra o acto do 
Dr. Intendente de Finanças 
interino, o .haver intimado a 
pagar o imposto de açougue 
um virtude do mosmo já ter 
pago o imposto de toucinho 
i jcluido na sua casa de ne
gocio, licença essa já paga até 
o fim do corrente anno. 

— A Commissão de Justiça— 
Idem de André Rodrigues de 

Alckmin, director do Grupo 
Escoiar "Dr. Cesario Motta" 
sollicitando da Câmara, aexi'10 
para aquisição de objectos 
necessários áquelle estabeleci
mento de ensino. 
—As Commiesões de Justiça e 
Finanças— 

Pelo cidadão Intendente de 
Finanças, foram apresentados 
es balancetes referentes aos 
dous últimos trimestre, deixan
do de apresentar o sen relató
rio, o que faria na próxima 
cessão. 
— A Commissíio de Finanças— 

Para servir interinamente na 
Commissão de Obras e Finan
ças fui nomeado o senhor 
A 'olpho Baner. 
Terminada a matéria do ex

pediente passa se em seguida a 
—ORDEM DO DIA — 

Lidos e poslos ern íliecu sào 
forão sem debate approvados 
os segnintes pareceres : 
Das Commissões de Justiça 

c Finanças : no requerimento 
do director do! grupo escolar 
'Dr, Cesario Motta" pedindo um 
auxilio para a compra de objec
tos ãqutlle estabelecimento de 
ensino. As Commissões são de 
parecer que seja attendido. 
S.S. 7—10-1905. 

H. Brenha Ribeiro 
f)v. Gracjano Geribello 
Adolpho Bauer 
Virgílio de Aguiar 
Benjamin do Amaral Gurgel 
Da Commissão de Justiça : no 

requerimento de Caeláno larus 
si, foi dado o seguinte parecer: 
A Commissão é de pareci r que 
o acto do Intendente está de 
aecôrdo com o art. 6, para-
grapho GO do Código de Pos
turas, e porlanto deve ser in
deferido o que requer, 
S.S. 7—10—1905. 

H. B~cnha Ribeiro 
Adolpho Bauer 

Das Commissões de Justiça á 
Finanças: no requeiimento UÜ 
professor Demetrio BlackinanB 
iQjnà^BBBmÊÊÈÉÈÉÈlp parecer 

"e pareci 
o vl.Í tio^ 

orça ryuo. r 
S.S.—7—«0—1905 

H. Brenha Ribeiro 
Dr. Graciano Geribello 
Adolpho Bauer 

presente proposta, visto haver 
outra mais vantajosa. 
S.S. 7—10—1905 

Virgílio de Aguiar 
Adolpho Bauer. 

—INDICAÇÃO— 
Indicamos que a Câmara 

autorisse o cidadão Intendente 
de Finanças, a subscrever a 
quantia solicitada pelo director 
do grnpo escolar "Dr. Cesario 
Moda" e destinada a compia 
de objectos concernente a ins-
trucção. 
S.S. 7—10—1905 

Dr. Graciano Geribello 
Adolpho Bauer 
Benjamim do Amaral Gurgel 
Virgílio Araújo de Aguir 
—Approvado — 
S.S. 7- 10—1905 

Lniz Mar nho de Azevedo. 
Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão; em se
guida pelo Doutor Presidente 
foi convocado os senhores ve
readores para rima sessão ama . 
nhã as onze horas do dia, a 
íim de ter lugar a continuação 
dos trabalhos (lesta Cama/v. 
Eu, Francisco Pereira Mendes 
Primo, secretario que aesrrexi. 

lãjfjodofredo da Fonseca 
Hermogenes Brenha Ribeiro 

9huiz Marinho de Azevedo 
ny Dr. Graciano Geribello 

Virgílio de Aguiar 
I Joaquim de Almeida "Mattos 
L* Benjamin ão Amaral Gurgel 
i Adolpho Bauer 

Virgílio de Aguiar 
benjamin do Amaral Gurgel f 
Da Commissão de Justiça 

no requer menfo de Joaqijj 
Dias Calvào, foi dad/> o seguinte 
parecer : A Commissão ó de 
parecer que tendo sido feito a 
correiçào por ordem do Inten
dente de Finanças, dos predjos 
em questão, verificou-se estar 
conforme o valor looativo, e 
que seja mantido o acto do 
Intendente. 
S.S. 7—40—190-J 

Dr. Graciano Geribello 
Adolpho Bauer 

Da Commissão ae Obras e 
Finanças : na propost» do Dr 
Octaviano Pereira Mendes, foi 
dado a seguinte parecer: A 
Commissão é de parecer que a 
Câmara Municipal, deve auto-
risar o Intendente de Obras 
Pnblicas a acceitar a presente 

TAE-& 

0 Cidadão Di. dra-ciano de 
Soava Geribell >, Intendente 
de Pol cia e Hygiene da Câ
mara Municipal desta cida 
de Vvú, etc0 
Paz saber que fica proroga-

do por mais 30 dias, a contar 
da oata desle, o prazo concedi
do para entrar em vigor o 
Regulamento [sobre carros de 
praça, ultimamente approvado 
por eslà Câmara. Findo esse 
pnzo paoceder-se-á a primeira 
vistoria nos carros e a ti dos 
aquelles que não estiverem de 
aecordo com as disposições 
requeridas, snrãQ impostos mul
tados . couformidades com o 
referido Regulamento, não satis
fazerem as exigem hs pedidas 
no Regulamento suprasitado. 
E paru que chegue ao conhe-
cimeuia a todos os interessados 
e n; o pos+ani allegar ignoran~ 
cia, mandei lavrar o piescntP 

edital para ser publicado pela 
imprensa local. 
Secretaria da Camada Munici

pal de Ytü, aos 10 de Dezembro 
de 1905. Eu. Francisco Pereira 
Mendes Primo, secretario o 
escrevi. 
Dr. Graciano de Soum Geribello 

O DoUlor Ma 
ra e Souza 

cr Ocíavio Perei-
uz tio Direito 

tíe^ta Coma'ca de Ytú, etc 
faz Jpu. tara os dcv'dos lim 

blico que por terem sdo noti
ficados, e deixaram de compa
recer sem motivos ja tificado 
à ultima ses-ão do Jury, convo
cada para o dia 24 de Novembro 
próximo passado, foram mul
tados os jurados seguintes 
Joaquim Lopes Pinheiro 
Alberto Macedo 
Humberto de S. Geribello 
João Feminino de Sou/a 
Antônio Almeida Campos 
iosé de Camargo Couto 
Agostinho M. da Fonseca 150$ 
Celestino Guimarães 150$ 
José Pedro^o da Silva 150$ 

E a todos faz sciente de que 
nos termos dos aits. 4, 5, e 7 
do Dec. n. 331 e 22 de] ja 
neiro de 1896 poderão dentro 
do prazo de 3 d as a contar da 
publicação tio presente, reque
rer a relevação da multa provan
do impossibilidade de compa-
rtcimenío por moléstia própria 

150$ 
150$ 
150$ 
150$ 
15n$ 
150$ 

d T ^ l l t ^ n T 67ei s e r v i ( ^°. ou ue pessoas de sua famPia, 

formegcSm - ° C°'!" b m n ) : n o r'or ™W<!imeJto de os interesses do 
município. 
S.S. 7—10-1905 

Virgílio de Aguiar 
Adolpho Baue." 

Da mesma Commissão : na 
proposta de José Rogério & No 
velli, foi dado o seguinte pare
cer : A Commissão é de pare
cer que não deve ser acceita a 

por impotümeuto de 
transito, E para constar aos 
inhressados mandou lavrar o 
presente para ser publicado pela 
imprensa local.Dado c passado 
nesta cidade da Ytú, aos treze 
de Dezembro de mil novecen
tos e cinco. Eu Lupercio BoH 
ies, escrivão interino do Jury 
o escrevi. 

O atavio Pereira e Souza. 

hvgocio a venda 
O abaixo assígnado tendo de 
retirar ̂ e temporariamente para 
a Europa vende o seu bem afro* 
guepado arunzeni de seccos o 

i molhados, situado em uni doi 
Lmelboies poiKús-tiosfa viria, A 
pua da-Estação n. 1. 

Umalm-ente vende o seu ho 
contíguo ao armazém, e q' 
lambem possue a melhor fie 
guezia do Sa Io. 

Informações com o proprieta 
rio, nesta vüla. 
Salto, 30 de Novembro de 905 

Begossi Saturno. 

NOVIDADES MUMCAES 
Recebeu o Grande Armazém 

peças escolhidas para piano, 
oonitas, de effeito elevadas, e 
fáceis de executar. 
Peçam a lista mesmo pjra, vèr 

Chegaram ! ! 1 
Chá pn-to c verde, cara a 

especial, tigos secos, nozes, 
amêndoas, avelãs, especial café 
Gu lhernie em pó, goiabada, 
passas, funchos ameixas, ta-
ma:as,e a excelente carne fre-
cal. Aonde pod<ireis encontral-o 

"AO F A I S A O de OURO" 
MERC4DO QUARTO N° 8 

—EXPEDIENTE— 
Ptra facilitar ás pessoas, que des,ija 

rem auxiliar a nossa empresa resolve
mos estabelecer assignaturas trimes-
traes a rasão de 4:000 
Assim são os nossos preços; 

Ânno 
Semestre 
Trimestre 

10:000 
8.000 
4:000 

As pessoas que assignarem o 
"Republica"', durante este mez, para 
o anno seguinte, receberão a fulha 
a contar deste resto de anno. 
As assignaturas são pagas adiauta-
danemte. 

Redacção e Administrcçâo 
Rua do Commercio N. G2 



REPUBLICA 

O Y D O r A S I O 
NOGUEIRA DA GAMA 
{estabelecimento de ensino primário e secundário 

equiparado ao agmnasio cuacionat 

JACAREHY ESTADO S- PAULO 
Em virtude de sua equiparação ao Gymnasio Nacional 

os certificados, de exames conferidos pelo Gymnasjo 
Nogueira da Gama dão direito á matricula nos 
estabelecimentos de ensino auperiur e nos cursos 
de pharmacia, odontologia, agrimensura e 

bellas artes do paiz. 

Mediante pedido, envia-se prospecto e informações. 

0 DIRECTOR 

*3amartine %/elamare 

àM »EIt€.AMÍ'S<J 

CASA 
ápeía ilf M i as Loterias 
-Eua í>o Eosario-

de 
Vendas a Varejo 

Rua do Gommercio ir 86 ANTÔNIO ELIAS 
Nesta hem montada casa, o respeitável publico YiurT.iJ^QQUfc" 

completo sohimenthde geneHiS Nzf&onae* B hjstrji par preçt ali ii'n 

COMPE11D& VEADAS a dinheiro rfvioTA 

YTÜ 

Vendas por atacado e a varejo—Da-se vantajosa 
commissão em qualquer pedido para negocio 

AMANCIO R DOS SANTÜS k C. 
PAGÃ-SE FHEMIOg Dl TODAS 
Ste fCotcrias 

Única casa que vende os bilhetes das Lotei* as da C»p. 
Federal cem 10 % de reducçào ri"S preços tlu <'ortume. 
S. PAULO End. íelcg-aphico AALJNCiÓ S.PAÜLw 

CAIXA D O CORREIO, ieo— T L L E P H O X B , 1091 

j (antigo Juquery) 

4 
dendo 

&ftofi ""MB 
K 

j^ÊÊ^^mce eó/a vem 

eneloi com litôlo^iminmcanie kaia ntaU fvokala= 

? 

£ hãat; ainda, koiianío não fietAem nada tm erite* 

SAPATARIA "UNIÀO" Umm<aU~k DINHEIRO A VISTA 

SARMENTO & COMP 
A7esta bem-montada officina executa-se obras 
de estilo moderno, como seja botinas á LUIZ XV 
AMERICANAS, e tudo quanto for n > seu ramo da arte 

Preços módicos mais á 

Rua do Commercio n* 7ô 
YTU* Dinheiro t lista 

taria Y T M 1 
Nesta oflicina emeontra-se serviços de di* 

versos estíllos, para doder satisfazer 
qualquer pretendente 

ST. cBo—STão se enganem com alguns viajantes 

que frequeute esta cidade no mesmo ramo 

Eua òo Commcrqo n. Si 
Jldoípho Rodrigues de Jliruda 

TYPÜ&EAPEIÂ 

w 
É 

B1PTOOCA* m 

RUA do COMMERCIO 12--A 
P, BONETTl COMP. 

#|5 

m 

STesta bem montada ojficina ^prompfa^sé^^g^ 

com a máxima presteza todo e qualquet &< 

trabalho como sejam: Sacturas, rotu* 

tos, talões, Cartões de rifas, STotas de 

consignação — Cartões commercíaes, 

(Sariaspara enterros, (Sirculares, etc 

Cartões de visita era 15 minutos 
8:000 o cento. 

RUA do COMMERCIO N. G2 

/ * * • • 

V 

a» 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


