
Jacarehy, 1 de setembro de 1907 
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MUNWIW DE JACAREHY 
Orgam dos Poderes Municipaes 

EXPEDIENTE 
O "Municipio de Jacarehy", 

será publicado nos dias r, to e 
20 de cada mez. 

ASSIGNATIJRAS 
Por armo 5$000 
Por seis mezes 3 000  

O "Municipio de Jacarehy" é 
distribuido gratuitamente a todos 
os contribuintes quites com a The-
ourariá municipal. 

Acceitam-se annuncios e outras 
publicações, mediante ajuste pre- 
vio. 

Toda a correspondencia deve 
ser dirigida á Intendencia Munici-
pal com o subscripto— Ao Mii- 
NICWIO DE JACAREIIY. 

CÂMARA MUNICIPAL 
TERMO DE COMPARECIMENTO 

Aos quinze dias do 
mez de julho de mil 
novecentos e sete, ao 
meio dia, no paço mu-
nicipal, deixando de com-
parecer os senhores ve-
readores, não houve ses-
são. Para constar eu, 
Francisco de Assis Vel-
loso, secretario da Ca-
mata Municipal, lavrei o 
presente termo, que as-
signo.. 

Francisco de Assis Vel-
loso. 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

Ao primeiro dia do 
mez de agosto do anno 
de mil novecentos e sete,  

ao meio dia, no paço 
municipal, deixando de 
ccmparecer os senhores 
vereadores, não houve 
sessão. Para constar eu, 
Francisco de Assis. Vel-
loso, secrewrio da Ca-
mara Municipal, lavrei o 
presente termo que as-
signo,  

Francisco de Assis Vel-
loso. 
Sessão extraordinaria 

em 6 de agosto 
Presidencia &o sr. Te-

nente—Coronel Ortofre Na-
mos. 

Aos seis dias do mez 
de agosto de mil nove-
centos e sete, - ás sete 
horas da tarde, no paço 
municipal, presentes os 
senhores vereadores te-
nentes-coroneis Onofre 
de Oliveira Ramos e Luiz 
Alves Vieira Lima, Fran-
cisco Antunes da Costa, 
Bento Moreira Porto e 
capitão João José de Ma-
cedo, havendo numero 
legal, o senhor presiden. 
te abriu a sessão. 

Depois da leitura da 
acta da sessão anterior, 
que foi approvada, sem 
debate, passou-se ao ex-
pediente, que constou do 
seguinte: 
- Requerimentos de  

B e n e d i c t o Simpliciaüo 
Pereira, no valor de - - - 

55 9$700 réis, de Joaquim 
Manoel de Andrade, da 
quantia de 218$I00;de 
Benedicto Pires de Al-
meida, da quantia de. . - 
708$98; réis, de Henri-
que de Macedo, da quan-
tia de 8o$000 réis; e do 
dr. Luiz Nunes Ferreira 
Filho, da quantia de . - 

17450o. réis, que pe-
dem o pagamento de 
meias custas--A's com-
missões de justiça e fi-
nanças. 

—Balancete da receita 
e despeza da Camara Mu-
nicipal, correspondente 
aos mezes de abril, maio, 
e junho do corrente an-
no, acompanhado das 
contas correntes demon-
strativas das mesmas des-
pezas.—A's commissÕes 
de justiça e finanças. 

—Foram apresentados 
os seguintes projectos de 
lei: 

PROJECTO N.°—Estabe- 
lece . 0 imposto de dois 
mil réis sobre cada mi-
lhar de cafeeiro existen-
te no municipio 

A Camara Municipal 
de Jacarehy decreta: ART. 
j0  Fica creado o impos- 
to de dois mil réis.  

(2$000) sobre cada mil 
pés de cafeeiros eni trata-
mento e producção exis-
tentes no municipio. ART 

2.0  Esse imposto será co-
brado no tempo e pela 
forma, que o Intenden-
te estabelecer no regula-
mento, que fôr expedi-
do para execução desta 
lei. ART. 3.0  Nesse regu-
lamento será comminada 
a pena de multa de . .. 

xo$000 a 50$000, cor' -
forme a impor tancia da 
infracção. ART. 4.0  Re-
vogam se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 6 de 
agosto de 1907. 

Francisco .Antunes da 
Costa—A's commissões 
de justiça e finanças. 

PROJECTO N °  ML  

Os serviços pertencentes 
a particulares, que, a juizo . 
do Intendente, forem re-
clamados pela hygiene, 
a commodidade ou se-
gurança publica, serão 
executados por aquelies 
a quem pertencerem, den-
tro do prazo, que pelo 
mesmo lhes fôr designa-
do. § unico. Estão com-
prehendidos nesses ser-
viços, entre outros, a 
canalização daguas nas- 
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dito para registro de,or-
dem dó dia dos traba., 
lhos •da C.amara. 

Sala das sessões, 6 de 
agosto de 1907- 

F. ..Antnnes da Costa. 
Submettida á conside-

ração da Canina a pro-
posta do senhor. Antu-
nes da . Costa, foi . elia 
approvada. 

ORDEM DO DIA: 

Entra em.primeira dis-
cussão, e é sem debate 
approvado, o parecer das 
comrnissões de justiça, 
de finanças e obras; dan 
do ao senhor Intentente 
auctorização para con-
struir um.;àrdim aberto, 
no largo do Rosario 
empregando nessa' con 
strucção a sobra dos ser-
viços da ponte sobre o 
rio Parahyba. 

Entra em segunda ' e 
ultima discussão, e ésem 
debate approvado, õ pa-
recer dás commissões de 
justiça e finanças, opi-
nando pelo pagamento, 
o p p o r t u n a me n te, de 
meias custas, perten-
centes ao dr. Promotor 
Publico .da Comarca, na 
importancia de 68$000.. 

Entra em segunda e 
ultima discussão, e é sem 
debate approvado, o pa- 
recer das cornmissões de 
obras publicas e de li--
nanças, dando auctori-
zação ao Sr. Intendente 
para fazer, os reparos ur-
gentes do matadouro de 
rezes, promover o ape-

para o Intendente, c) Um dregulhamento e sarge- 

centes, .pluviaes ou ser-
vidas; a construcção, re-
construcção ou entupi- 
mento dos poços e• la-
trinas, a drenagem, aterro 
ou rebaixamento do so- 
lo dos quintaes, a con-
strucção, réconstÈucção, 
elevação ou rebaixamen-
to dos passeios nas fren-
tes dos predios e muros 
etc. 

MT. 2? Si os allüdi-
dos serviços não forem 
realizados no praso mar 
cado pelo Intendente, 
nem tiver havido proro-
gaçAo solicitada ou es-
põntaneã por parte do 
mesmo, mediante aviso 
com 48 horas de ante2 
cedencia, entregue pelo 
fiscal, o Intendente man-
dará fazer por conta do 
dono, cobrando depois, 
amigavel ou judicialmen-
te, com augmento de 
20 .,/° pela administra- 
c4âo, alem da multa de 
jo$000, imposta por me-
morandum daqueile func- 
cionãrio a importância 
total dos serviços. ART. 
3? Si se tratar de pes-
soas, a juizo do Inten-
dente,; desprovidas de 
meios para, no praso 
exigido, realizar o ser-, 
viço mediante accordo 
proposto ao Intendente, 
será por este mandado 
fazer o serviço, que será 
pago em prestações, con-
forme fôr combinado. 

§ uni co. Neste caso; 
não terá logar a multa a  

que se refere o artigo 
antecedente.- 

ART. 4.0  Revogam-se 
as disposições' em con-
trario. Sala das sessões, 
6 de agosto de 1907. F. 
Antunes da Costa—A's 
commisões de justiça e 
hygiene. 

PARECER DAS COMMIS- 

sõEs :—Na mensagem do 
Sr. Intendente, que pede 
auctorização para con-
struir um jardim aberto, 
no largo do Rozario, 
é empregar nesse serviço 
as sobras, que se verifi-
car dos. set viços da pon-
te sobre o rio Parahyba, 
foi dado o seguinte pa-
recer :—As cornmissões 
de justiça, finançãse obras 
são de parecer que fique 
o Sr. Intendente .' aucto-
rizado a fazer a çonstru 
cçao do jardim, de ac-
cordo com a indicação 
acima. Sala das sessões, 
6 de agosto de 1907. 

LuiRL Alves Vieira Li-
ma. Bento Moreira Porto. 
João José deivhiedo. Onofre 
Ramos—Pari a ordem 
do dia de hoje. 

Terminado o expedi-
ente, foi apresentada a 
seguinte proposta: 

Proponho que . sejam 
creados os seguintes li-
vros,. que reputo neçes-
sarios para regularidade 
do serviço :—a) Um li-
no de remessa de pro- 
jectos para as commis- 
sOes, b) Um dito:  de re-
messa de ãütographbs  

teamento- das ruas 
traes da cidade, .é appro-
vando o. seu acto de ha-
ver mandado fazer o ape. 
dreguihameito da . rua 
dr. Lamartine. 

Entra em segunda e 
ultima discussão, ,e é sem 
debate approvado, o, pa-
recer da conimissão de 
justiça, opinando pelo in-
deferimento do requeri-
mento do dr. João -Ne-
pomuceno Corrêa, que 
pede uma : gratificaçãó 
pelos serviços clínicos, 
prestados em outubro 
do armo- passado, quan-
do a peste bubonica gras.v 
sava em S. José dos 
Campos. 

Nada mais tendo-se a 
tratar o senhor presiden-
te encerrou a sessâc$,rnar-
cando para -a ordem do 
dia da primeira sessão 

I. PARTE :—Apresen-
tação de. requerimentos, 
indicações, pareceres de' 
commissões e projectos. 

2? PARTE: 2? dis-
cussão do parecer das 
commissões de justiça, 
finanças e obras, dando 
ao sr. Intendente aucto-
rização para construir um 
jardim aberto no largo 
do -Rosario; empregan-
do nesse serviço à sobra 
dos serviços da ponte 
do rio .  Parahyba. 

E para constar, eu 
Francisco de Assis Vellõ-
so, secretario da Cama-
ra, lavrei-a presente acta. 

Onofre Ramos. Francisco 
de Assis Veiloso. 
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O QUE t A FEBRE APIITOSA 

- - 

(x )—Sygnonyrnia—Ec 
zema epizootico, aphta 
epizootica, aphtavesicular, 
vesicula epizootica, foot 
and mouth disease maul 
und Klanenseuche. 

(2)-Historia-Esta mo-
lestia é muito commum 
e foi descripta no seculo 
XVIII. Muitas epidemias 
observaram-se no princi-
pio do seculo passado, 
causando grande mortali-
dade na Europa. Em.. 
1883, na Inglaterra, hou-
ve egualmente grandes 
perdas, e em 1892, na 
Prussia, calculou se que 
8 milhões de bovideos 
foram affectados de febre 
aphtosa. 

Foi nos annos de i 89 
a 1893 que appareceram 
as ultimas febres epizoo-
ticas na Allémanha. 

(3)—Vistribuição geogra-
phica—Esta molestia pa-
rece ser restricta á Eu-
ropá, comtudo, elia tem 
sido introduzida em qua-
si todos os paizes cria-
dores. 

Em 1870, penetrou 
nos Estados Unidos, im-
portada do Canadá. Nes-
sa 4uoca, espalhou-se pe-
los Estados de New York 
e New-England. A epi-
demia mais importante 
registada nos Estados 
Unidos foi no decorrer 
de 1902. Nesta epidemia, 
a molestia invadiu os 
campos de Massachuetts, 

'New-Hampshire, Vermont 
e Rhode-Island. Um to-
tal de 4.712 animaes ti-
veram a epizootia. 

(4)—Etiologia—A cau-
sa especifica desta mo-
lestia ainda não foi des- 

coberta, porém, está pro-
vado que elia é um or-
ganismo vivo. 

O virus encontra-se nas 
vesiculas e é espalhado 
pela saliva, facilitando-se 
por esta fôrma o conta-
gio. 

Laeffler e Frosch de-
monstram que a causa da 
aphta epizootica é um 
germen invisivel, que pas-
sa através do filtro de 
Berkefeld e 'o primeiro 
observou que o organis-
mo não atravessa õ filtro 
finissimo de Kitasato. 

Os animaes podem in-
directamente se infeccio-
nar, si nos estabulos hou-
ver objectos contamina-
dos, que tenham sido re-
centemente usados por 
outros affectados da mo-
lestia. Animaes que re-
sistiram a enfermidade, 
carregam o virus comsigo 
por muitos mézes. - 

O contagio tambem 
pode dar-se pelas rou-
pas e mãos de pessoas, 
que estiveram em conta-
cto com os animaes e 
assim a infecção tran-
smitte aos outros bem 
como ao homem. 

O leite é um grande 
transmissor da infecção. 

A molestia transmite-
se facilmente ao homem, 
mórmente ás crianças, 
que se nutrem do leite 
de animaes affectados. 

Alguns casos desta fór-
ma foram verificados du-
rante a epizootia do Es-
tado de Massachuetts, 
nos Estados-Unidos, e em 
varias epidemias obser-
vadas na Europa. 

Quando as vaccãs es-
tiverem atacadas desta 
molestia, o leite não deve 
ser usado sinão fervido 
ou pasteurizado; isto pre- 

vine a possibilidade de 
uma infecção. 

A carne dos animaes 
aphtosos pôde ser usada, 
sem perigo, quando o 
animal não tenha sido 
victirna de infecções se-
cundarias. 

E' conveniente não se 
approveitar a língua, por 
que a mucosa boccal é 
o ponto predilecto da 
erupção vesiculosa. 

U periodo de incuba-
ção da molestia é curto, 
de 24 a 72 horas; va-
riando nas inoculações 
experimentaes. 

(,) - Synzptonzas - Os 
s'mptomas variam con-
fórme a epizootia. 

Algumas vezes elles 
são brandos e outras 
muito intensos. 

O primeiro signal da 
molestia é a febre, que 
apparece no bovideo, ele-
vando-se a temperatura 
a 40  C. 

A mucosa da bocca 
torna-sê vermelha, o ap- 
petite desapparece e ces-
sa a ruminação. 
• A bocca conserva-se 
fechad e a saliva augmen-
ta de quantidade. Depois 
de 2 ou 3  dias observa-
se a erupção, que con -
siste- em pequenos pon-
tos de um amarelio es - 
branquiçado, vesícula r, 
variando de -tamanho; 
elles sé localizam, geral-
mente, na superficie in-
terna dos labios e na 
parte inferior da lingua. 

Continúa. 

vii:: r:: 
Completo o seilo e o pre-

paro, á conclusão—foi o des-
pacho do dr. juiz de direito 
nos autos de acção de pres-
tação 'de contas entre o 
Coliegio S. Miguel, represen-
tado pelo coronel Francisco 

Antonio de Lima e o major 
José Bonifacio de Mattos. 

Foi julgado por sentença 
a partilha feita no inventario 
de D. Arma Umbelina de 
Araujo e do qual foi inven-
tariante o major João Feli-
dano Ferreira da Silva. 

Tambem foi julgado a 
partilha no inventario em que 
é inventariante José The&-
duro dos Santos e inventa-
nada Gertrudes Felisbina dos 
Santos. 

O dr. juiz . de direito da 
comarca negou a ordem de 
habeas cor  j'us impetrada pelo 
advogado Benedicto Simpli-
ciano Pereira em favor de 
José Leite de Moura e Jus. 
tino Leite de Moura, que se 
acham presos na cadeia des-
ta cidade. 

Na audiencia de 29 de 
agosto o advogado—Poly-
carpo da Silveira, como pro-
curador de Gabriel José da 
Rocha, accusou a citação de 
Antonio Faustino de Figuei-
redo Brasil tia acção de em-
bargos á primeira que lhe 
move. O réu pediu vista dos 
autos para offerecer embar-
gos. 

Ao sr. escrivão para mar-
car dia e hora desimpedidos 
para serem tomados os de-
poimentos das testemunhas 
indicadas-foi o despacho 
proferido nos autos de sum-
mano crime entre parte a 
justiça, autora e réu José 
Montanaro. 

O dr. juiz de direito da 
comarca recebeu a denuncia 
apresentada pelo Dr. pro-
motor publico contra José 
Leite de Moura e Justino 
Leite de Moura, que vão 
ser processados pelo crime 
de offensas physicas graves 
praticadas em João Porfiro 
de Faria. 

Foram ao Dr. Delegado 
de policia, o requinimento 
do Dr. promotor publico, 
para apresentar testemunhas 
em numero legal, os inque-
ritos policiaes em que são 
indiciados Anselmo Rodri-
gues e Luiz Pedro. 
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DELEGAM DE PPLICIk 
-'O»- 

Já subiram ao juizo 
de direito, os autos do 
inquerito instaurado pela 
Delegacia desta cidade, 
contra José Leite de 
Moura e Justino Leite 
de Moura, ambos por 
terem espancados a João 
Porfiro de Faria. 

* 

A' requisição do dele-
gado de policia de Tau-
b91é, foi pelo dr. dele-
gado desta cidada effe-
ctuado a prisão da me-
nor Oriente Dei' Torio, 
que havia fugido daqueila 
cidade, da casa de seus 
paes. Esta autoridade, to-
mando conhecimento im.. 
mediato desse facto, sou-
be por meio de deiigen-
cia, achar-se Oriente em 
São Paulo, abrigada em•  
uma casa de mulheres 
da vida facil, pelo que, 
telegraphou ao dr. Se-
cretario da Justiça e da 
Segqrançt Publica, soli-
citando a prisão e a vin-
da de Oriente para esta 
cidade. 

Oriente foi presa e 
remettida para esta éi-
dade de onde seguiu para 
Taubaté 

I!TEEIS M711CUÁL 
Livro de queixas e reclamações 

-(O»  -- 

Com o fim de poder 
esta Intendencia attender 
o mais 

- 
promptamente 

possivei a qualquer irre-
gularidade que se dê no  

serviço publico, fica crea-
do nesta repartição um 
livro, no qual pôdem ser 
exaradas, desde que pa-
ra isso haja motivos, to-
das as queixas ou recla.-. 
mações, que se preten-
dam fazer com relação 
ao pessoal ou ao servi-
ço municipal. 

Os assumptos que de-
penderem de processo 
para decisão final pelo 
Intendente ou pela Ca - 
mara, serão tratados, con-
forme a especie, median-
te requerimentos ou re-
presentações, 

O LIVRO DE QUEIXAS 

E RECLAMAÇÕES fica pro-
visoriamente na Tliesou-
raria Municipal, onde du-
rante as horas do ex-
pediente, poderá ser 
pedido pelos interessa-
dos. 

Intendencia Municipal 
de Jacarehy, em 30 de 
março de 1907- 

F. ANTUNES DA COSTA. 

Intendente Mnnicpat. 

a 

ruDLicçÓes rA:RrIcuLRs 

O Doutor Alvaro Au- 
gusto de Carvalho 
Aranha, Juiz de Di- 
reito desta cidade 
de Jacarehy, etc. 
Faço saber aos que 

este edital de terceira 
praça virem, ou del-
le noticia tiverem, que 
no dia cinco de se-
tembro proximo futu- 

ro, ao meio dia, em 
as portas das audien-
cias do:  Paço Munici-
pal, serà, pelo official 
de Justiça que esti-
ver de serviço, servin-
do de porteiro, leva-
do a publico pregão 
de venda e arremata-
ção os bens deixados 
pela finada Peretta 
Quebanilha,cujos bens 
são os seguintes: Um 
terreno com a capa-
cidade para • seis al-
queires de planta de 
milho, no Mirro da 
Colonia deste muni-
cipio, avaliado por tre-

zentos mil réis— . .. 
300$000—Uma casa 
coberta de sapé, no 
mesmo bairro, por vin-
te mil réis-20$000—
Dois mil e quinhen-
tos pés de café, por 
duzentos e cincoenta 
mil rèis-2.50$000--
Um pilão, duas encha-
das e uma pá velhos, 
por dois mil e qui-
.nhentos. reis-2 $500 
—Uma mala de rou-
a, contendo roupas de 

uso, por quinze mil 
réis— 15$000.— Som-
mando tudo em qui-
nhentos e oitenta e 
sete mil -e quinhentos 
réis-587$500,— que 
nesta tercuira praça e 
com o .. abatimento le-
gal fica reduzido á 
quatrocentos e setenta 
e cinco mil oitocentos 
e setenta e cinco réis 
—475$875-- Quem  

em ditos bens quizer 
lançar compareça nes-
te Juizo em o dia, 
logar e hora acima de-
clarados. E• para que 
chegue ao conheci-
mento de todos man-
dei lavrar este, que 
será affixado no logar 
do estylo. Dado e 
passado nesta cidade 
de Jacarehy, aos 27 
dias do mez de agos-
to de 1907. Eu, Be-
nedicto Braga de Mes-
quita, escrivão escre-
vi.—Alvaro. Augusto 
de Carvalho Aranha. 

"À PREVIDENCIA" 
Caixa Paulista de Pensões 

Ficam avisados os srs. 
socios, residentes em Ja-
carehy, que o pagamen-
to das mensalidades deve 
ser feito no principio de 
cada mez até o dia 4, 
impreterivelmente; pois 
os que excederem do re-
ferido dia incorrerão na 
multa que prescreve 
art. 45.  Tambem ficam 
prevenidos que pódem 
deixar as cadernetas com 
as respectivas importan-
das no Largo do Bom-
Successo n.' 53,  na resi-
dencia do professoi Assis 
Velloso. 

O AGENTE 

cVicente arzeiros 

Impresso na "Casa Minerva" 
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