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DE S. pAULO 

Inas cobertas maltrapi
lhas crianças doentes 
'que, talvez, não o fos-. 
sem, se os pais ganhas-! 
sem para lhes dar osj 
cuidados exigidos, e que 
lá vão estender a mão d 
caridade, implorando o 
remédio que salve a vi
da do ente adorado. 

Pelos jornais se sabe 
que no Rio de Janeiro 
foi prohibido pela poli
cia um-comício contra a 
carestia da vida, sob o 
pretexto de que seria 
amotinar os soldados do 
quartel fronteiro. Pobre 
paiz este em que o go
verno teme um levante 
da soldadesca porque 
populares fazem comí
cios era frente ao quar
tel. Onde a liberdade do 
pensamento ? Oh ! sim, 
ela c muito bela. porém 
diremos aqui com Kro-
potkine., que ela é res-
respeitada quando o po
vo não a toma como ar
m a contra as classes 
privilegiadas que, neste 
caso, são os monopoli-
sadores, e esse mesmo 
governo que consente 
esses monopólios, e ain
da mais decreta infini
dade de impostos pesa
dos, para sustento da 
politicagem, quasi que 
exclusivamente. 

U m a liga se fundou 
aquim em S. Paulo, com 

Aqui na capital de 3 
Paulo a carestia da vida 
dia a dia aumenta, sem 
que o salário dos operá
rios se elevem, sem que* 
os que trabalham para 
viver tenham maiores 
resultados, sem que as 
fontes de renda para o 
povo progridam. 

Tudo e tudo encarece 
quotidianamente, e não 
é no espaço limitado a 
esta carta que podere
mos analisar as causas 
do encarecimento do ne
cessário para se levar 
avante, pelo mundo afo
ra, esta miseranda exis
tência nossa. 

Os operários, princi 
palmente, se sentem ca
da vez mais embaraça-! ° n'm único do dar ora
dos para, honradamen- bate aos monopólios que 
te, trazer os filhos com são os maiores factores 
decência, faze-los fre- da carestia da vida. 

do jornalismo e dos co
mícios, pelo escopo da 

Liga, 
A' «Liga de Resistên

cia aos Monopólios-» eu 
almejo uma existência 
Feliz, e que os seus esfor
ços sejam coroados de 
êxito são os meus vo
tos, pois que ela é uma 
necessidade nos tempos 
actuais, em que se cuida 
somente de decretar im
postos para abertura de 
avenidas e construção 
de viaduetos, sem que 
uma parcela mínima 
desses impostos seja a-
plicada em melhorar as 
cousas de que carece 
mos antes de avenidas 
e viaduetos. 

MARIO VILLERT. 

quentaras escolas, dar-
lhes os carinhos a que a 
infância tem direito. 

E eles, os operários, 
na época actual, são for
çados a deixar os filhos 
crescerem de todo igno
rantes, ou então a le
va-los ás oficinas, ás fa
bricas, onde vaolabutar 
mais do que podem em 
sua idade, onde vão se 
perverter muitas ve
zes em más companhias. 

Nos dias de curas na 
Casa de Misericórdia, 
triste é o que AO vê: po

sa liga terá um órgão 
de combate, semanário, 
para atacar esses ajun
tamentos de usuraries, 
que jogando cora gran
des capitais compram 
tudo por pouca cousa 
para revender por pre
ços exorbitantes, impou-
do-osaquem os quizer 
comprar. 

Essa liga é composta 
de membros de todas as 
classes sociais, e conta 
em seu seio bons jorna
listas e excelentes pole
mistas, dispostos todos a 

Reputa-o como ex
celente remédio! 
Gervasio Alves Perei

ra, doutor em medicina 
pela faculdade do Rio 
de Janeiro, cavalheiio 
da imperial ordem da 
Rosa, etc. Atesto que te
nho empregado con.ra a 
escrofula o Elixir de No
gueira, Salsa, Caroba e 
Guaiaco, preparado pe* 
Io farmacêutico João da 
Silva Silveira, cora bom 
resultado e por isso o 
reputo um excelente re* 
médio para combater as 
moléstias de fundo es-
crofuloso. O referido é 
verdade e por m e ser 
pedido passo o presente 
sob a fé do meu grau. 

Pelotas, 20 de Abril 
de 1889.—Gervasio Al
ves Pereira 

Está reconhecida, na 
fórmá da lei, pelo ta-
belião Luiz Felipe de 
Almeida. 

Vende-se nas boas far
mácias e drogarias 

desta cidade 

bres mulheres, levando'combaterem na arena 

Pela rama 
Resurge esta secção 
para consolo dos po
vos... 

O padre mestre que 
quer d fina força levan

tar a questão religiosa é 
quem, em grande parte, 
concorre para a nova 
abertura deste caminho 
de troças inofensivas. 

t 
Odr. Laurindo Minho

to, temendo que o dire-
ctor do «Republica» não 
desse inserção á sua car
ta, enviou-a a diferentes 
confrades. 

E m regra é assim — 
cada indivíduo entende 
de pautar os actos dos 
outros pelo seu próprio. 

Se o candidato derro
tado fosse o director des
ta folha, a carta não sa-
hiiia... 

Ao que sabemos, a tal 
missiva vai ser publica 
na no «Osservatore Ro
mano», para que o papa 
veja e aprecie a fidelida
de católica daquele Lau
rindo. 

t 
A «Federação, agora 

redigida por um portu-
guez,tem quebrado lan. 
ças pela eleição do Mi
nhoto. 

Está nô seu papel: — 
quem é que está nos ca
sos de advogar a causa 
de um minhoto ? 

U m portuguez, é cla
ro ! 

O que nos admira é a 
«Cidade», que foi sem
pre tão jacobina... 

t 
O sr, Octaviano vai 

agora todos os dias d 
missa. Domingo ultimo, 
no sermão do encontro 
que por signal o padie 
que o proferiu não aca
bou o seu recado, foi 
visto uma lagrima rolar 
pela face do dono da 
«Força e Luz». 
O sr. João do Prado, 

que estava ao lado, ficou 
contentissimo, declaran
do a vários amigos, que 
aquilo era o resultado 
do seu esforço para con 
verter aquela alma já 
a afundar-se no reino 
de Satan. 

Varno-nos preparar e 
assistir á primeira co
munhão do serafico sr. 
Octaviano. 

O órgão católico, na 
sua ultima edição, de
clarou que breve nente, 
como de costume, have-
rá retiro só pata ho
mens. 

Cuidado com a polí
cia ! O hem que em S. 
Paulo havia também ci
nemas só para homens, 
mas o dr. Sampaio Vidal 
não esteve pelos autos 
e escangalhou com a fu-
tríca. 

Retiro só para ho
mens? Deve ser de uma 
desolação aca^runhado-
ra. Desde o principio do 
mundo que a solidão e 
o isolamento são uma 
cousa detestada, e tanto 
isto é verdade que o 
Supremo Cread^r, ven
do a tristeza profunda 
de Adão no pai aiso, 
deu-lhe uma mulher por 
companheira. 

E o Adão, depois dis
to, andava de cara ale
gre e olho brilhante! 

Aquele só para ho* 
mens, era bem dispensa. 
vel, mas a águia lusita
na assim não o enten
deu 

E'tãosapiente aquele 
portuga! 

t 
O mesmo reverendis-

simo colega escreveu e 
estampou o seguinte: 

« ... pois, repetimos, a 
Liga Eleitoral Católica 
de Itd só aspira colocar 
gente boa no governo do 
município, do Estado e 
da União, s^maminima 
cogitação do que os can
didatos sejam herraistas 
ou civilistas, jagunços 
ou maragatos.» 

Quererasaberqualé a 
gente boa para a Liga ? 

E' aquela que vai to
dos os dias á missa, que 
engole hóstias, que se 
confessa, que carrega 
andores, que toma opa e 
que não sái das igrejas. 

Quem não fizer tudo 
aquilo, civilista ou her-
mista, maragato ou ja
gunço, não presta por 
que não é gente boa... 

E pensarmos que cs 

J t i 
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Casa Saníoro 
Relojoaria e Joalhcria ítalo -JSuissa 

RUA DO COMERCIO, 62 

Neste acreditado estabelecimento se encontrará 
Relógios e Jóias da todas && qualidades, trabalho 
polido e garantido. Deposito exclusivo nesta aidade 
dos afamados relógios Z E N I T H e tem tampem dos 
fabricantes Roskof. Áurea, Omega e L^onidas. 

Incumbe-se de qualquer concerto concernente 
á sua profissão. Todos os objectos vendidos são ga~ 
rantidos. 

RELÓGIOS DE PAREDE E DESPERTADORES 
José Santoro. 

Itú—lüstado de S ã o Pasalo 

forças para arrancar os 
elementos católicos de 
valor aos partidos tradi
cionais cm que milita 
vam. A vida do navio* 
nalisnto portuguez osci
lou, durante dez anos, 
entre-a indiferença dos 
católicos c o desdém 

formalmeníeaconselhou) dos adversários. 
o ralliement, dissuadin-l Num paiz fundamen-

A identificação cia 
Igreja com um p trti&o 
político — sal vo casos cx-
cepciónai^— sem premo -
receu da Santa S<5 ft de
saprovação mais franca 
e evidente. Leão XIII, 
em numerosasenciclicas 
ao episcopado fránoez, 

I.. 

eligioso, o do os intransigentes da talmente 
icléa de agremiarem òs| partido político católico 

padeiros trabalham to-
das as noites para for
necer pão a um indiví
duo que traz a publico 
semelhantes barbarida
des! 

Z. FERINO. 

Os católicos 
e a política 

Razão de sobra tinha-

ou se quer deixar-se le
var pelos conselhos do 
padre portuguez que 
pretende, unicamente 
por perversidade, levar 
ao seio da família itua-

na a luta religiosa que 
cera como epílogo a con
flagração social. 

Leia o artigo da Ga
zeta do Povo e cumpra 

nhamos quando afirma' <> «eu dever de católico 
mosques, exc. o Arce- pratico— que é a ohe-
bispo de S. Paulo, man" diencia ás ordens ema-
tendo discreta reserva nadas de quem 

pobre o papel saliente 
ultimamente assumido 
pelo sr. bispo de Campi
nas na criação da Liga 
Eleitoral Católica, não 
daria o seu assentimea-
to á Una que se ia tia,: 
var no campo político colegas ria imprensa ca-
e da qual, forçosamente, 
a Igreja sahiria perden 
do. 

A Gazeta do Povo, 
que é órgão genuíno do 
Arcebispado de 8. Pau
lo, na sua edição de 10 
do corrente, cm artigo 
publicado na coluna de 

com 
mais responsabilidades 
que s. s., pódc dadas e 
deve ser plenamente 
obedecido: 

Cuidadosamente te
rnos evitado polemicas 
com os nossos ilustres 

que entendíamos que de-
honra, condena franca! via constituir norma de 
e abertamente a forma- acção para os católicos. 

tolica que divergem da 
nossa orientação relati
vamente á debatida 
questão da organisação 
política, dos católicos. 
Limitamó-nosac}erinira)áação católica que bri 
detíivra nossa posição!lhantemente -sevai tia-
no terreno, expondo o duzíndo em realisações 

sociais. Quando Nocedal 

político. Quando as ulti
mas perseguições reli
giosas enlutaram a 
França e de novo surgiu 
a idéa do partido catoli 
co, vozes auetorisadas 
pelo Papa se fizeram ou
vir, mostrando os peri
gos de se misturar a po
lítica com a religião. 
Para as necessidades 
políticas e eleitorais, is
to é, para levar os cató
licos a acompanhar a 
luta no terreno em que 
a iniciaram os seus ad
versários, a formula en
contrada foi a da Ação 
Liberal Popular, sem 
intervenção do episco
pado e do clero, e com 
um programe, constitu
cional, adequado ás rei
vindicações de momen
to. 

NaHespanha.os cato 
licos intransigentes de 
rívaram para o carlis 
mo ; outros espalharam-
se pelos partidos libe
rais ; os bispos e o clero 
ficaram fora' e superio
res d política, entregues 

católicos num partido conseguiu somente após 

ção do partido católico, 
aduzindo razões de or
dem superioi eque bem 
demonstram o elevado 
e são critério que distin 
guc o ínsígne prelado 
paulista. 
Damos abaí&o, na ín

tegra, aquele artigo 
Para ele cbanamos a 

atenção do sr. João do 
Prado, por ter sido jus
tamente s. s. quem se 
poz d frente do movi* 

Nesse propósito nos 
mantemos, cada vez 
mais firmes, convenci
dos de que vamos por 
bom caminho e de que 
a nossa orientação é a 
que-melhor corresponde 
aos ensinamentos da S. 
Só, ás declarações repe
tidas do nosso episcopa
do e á opinião dos lei
gos esclarecidos o dou 
tos. Isso não impede, to 
ria-via, que externemos, 

mento organisador dosempre que se faça mis-
partido católico de Itú 

Leia-o s. s. com gran
de atenção e diga-nos 
depois se persiste na in
tenção de desobedecer á 
sjnpvemaauctoridado do 
Arcebispado, ao qual 
citenceesta paroquia, 

ter, os factos e conceitos 
que contribuam para 
corroborai a nossa ori
entação, e sem intuitos 
de molestar, no exchisi 
vismo das suas ophiOes, 
àr,ur]cs que de nós dis
cordem. 

pretendeu fundar o par 
tido político católico, o 
integrismo viu-se desau-
terisado publicamente 
pela Santa Sé e obriga
do a renunciará empre-
za. 

A Áustria é hoje, na 
Europa, o ultimo grau 
de baluarte ã& fé. Não 
tem partido político ca
tólico, nem ha quem co
gite ali em semelhante 
cousa. Sobre o que pen
sa o Papa acerca da or
ganisação política dos 
católicos na Itália, já 
dissemos o bastante ha 
poucos dias. E m Portu
gal, o partido católico, 
fundado após as pertur
bações religiosas de 
1901, não ag-emiou dez 
porcento dos católicos 

alguns anos de luta le
var um deputado ao 
parlamento. E m com
pensação, alheiou aos 
católicos o respeito e a. 
benevolência dos outros 
agrupamentos, libertou-
os de escrúpulos e criou 
a pavorosa atmosfera 
anti-religiosa que tor 
nou possíveis os desas
tres de 1910. Isto são 
factos conhecidos, c-ue 
não perdem por serem 
citados com insistência. 

O Centro alemão não 
tem a forma nem a es
sência dum partido polí
tico. E' um agrupamen
to de salvaguarda dum 
certo numero de inte
resses, que reúne _os 
próprios protestantes e 
indiferentes em matéria 
de religião. O Centro 
vota com unanimidade 
nas questões que o seu 
programa prevê; mas 
os seus representantes 
toem liberdade de opi
nião em assuntos políti
cos <.n econômicos, 

Ainda hax pouco, por 
ocasião da discussão do 
orçamento da guerra,os 
deputados do Centro se 
dividiram, aprovando 
uns, rejeitando outros o 
aumento dos armamen
tos. Se fosse um partido 
político, ha quantos anos 
estaria o Centro no po-
der,*que os liberais toem 
exercido com represen
tação parlamentar mais 
fraca ?... 

Resta a Bélgica, onde 
um partido que se pro
clama católico exerce o 
poder desde ha trinta 
anos, aproximadamente 
E' a excepção única ; e 
com elapretendem refu
tar-nos, sem atenção ás 
circunstancias. O caso 
da Bélgica, todavia, é 
um caso especial. Deem-
nos o seu eleitorado, a 
sua educação cívica, as 
suas condições políti
cas, « ausência de parti 

entre o trono e os socia
listas rev.cIuciona.iios, o 
regimen,rnonãrquista de 
temhmeias centralisado-
rns e unitárias, a orga
nisação econômica das 
massas ti abalhadoi as 
dirigidas infatigavol-
mente por párocos zelo
sos, a difusão de cultura 
popular,—doem-nos tu
do isso, identifiquem 
ainda o caracter do bei
ça, frio e observador, 
com o do brasileiro, im
petuoso e ligeiro, e tal
vez cntãoousemõsacon' 
selhar a criação de um 
partido político católico 
no Brasil. Antes dífrso 
parecem-nos perfeita
mente absurdas, e até 
perigosas, todas as ten* 
tativas em tal sentido. 

portuguezes, nem teve Idos liberais interpostos 

Noticiário 
Festa de H. IBeite-
dicto. — E m reunião 
dos* festeiros, realisada, 
a 12 do corrente, ficou 
resolvido efectuars- a 
festa em louvor de São 
Benedicto, nos dias 10, 
11, 12 e 13 de Abril 
próximo, havendo t~' 
duo, leilão de prendas, 
missa cantada e procis
são. 

A orquestra de Tris; 
tão Júnior abrilhantará 
todos os actos réliffio' 

o 
sos. No próximo nume
ro daremos o programa 
da festa. 
Aniversários— Pas
sa hoje a data nataliiía 
do estimavel sr. Raul 
Fonseca, integro direc-
ctor do nosso grupo 
escolar. 

Os seus dignos cole" 
gas de magistério, bem 
(.'"mo seus alunos, fm" 
lhe*ão hoje, no edifício 
do Grupo, brilhante e 
merecida manifestação, 
sendolbe também ofe' 
recido um mimo. 

0 «Republica» asso' 
cia'se ás homenagens 
que vão ser prestadas 
ao digno e competente 
educador. 

— Festeja amanhã o 
seu aniversário uatalicio 
aexma. sra. d. Gertru* 
des Lopes da Silva. 
Novidades musi

cais de Tristão Júnior : 
— «Olhar que mata !...» 
e «Coração que sente», 
valsas. - - A' venda na 

Casa Ecléctica, rua Di
reita, 55. 

http://rev.cIuciona.iios


Republica 

SEMANA SANTA 
Domingo de fitamos 

A s 10 horas da manhã benção das Palmas, 
procissão, canto do Gloria e em seguida missa 
solene com o canto da Paixão. 

A's 5 1/2 da tarde sahirá da igreja do Carmo 
a imponente Procissão do Triunfo que percorrerá 
as ruas da Palma, Direita e Carmo. 

Segunda feira 
Exorcicio de Via-Sacra na. igreja do B. Jesus. 

Terça feira 
Exercício de Via-Sacra na igreja Matriz. 

Quarta feira de Trevas 
A's 6 1/2 Oficio de Trevas á grande orquestra. 

Quinta feira Santa 
A'a 10 horas da manhã solene missa canta

da com sermão ao Evangelho pelo revmo. padre 
Martins. Procissão no interioi da igreja, exposi
ção do S.S. Sacramento e desnudação dos alta
res.—Terminada a missa começará a guarda de 
honra ao S.S. Sacramento pelos diversos mem
bros das associações, os quais deverão compare
cer revestidos das suas insígnias nas horas que 
lhes forem designadas, bem como pelas pessoas 
que foram designadas e cujos nomes e respecti
vas horas constam da «Norninata geral». 

A's 6 1/2 Oficio de Trevas e em seguida a 
cerimonia doLAVAPES e terminando com o ser
mão do M A N D A T O pelo Monsenhor Agnello 
de Morais. 

Sexta feira Santa 
A's 9 horas missa dos PRESANTIFÍCADOS 

Adoração da Cruz e Canto dá Paixão. 
A' 1 hora da tarde na igreja do Bom Jesus 

celebrar-se i a emocionante comemoração das 
TRÊS HORAS DA AGONIA, pregando o sermão 
das «Sete Palavras-» o revm. padre Azevedo S. J. 

A's 7 horas da tarde sahirá da igreja Matriz 
a cornovedora procissão do ENTERRO, percor
rendo a mesma as ruas do Carmo, Comercio e 
Direit«, havendo o canto da Verônica nos luga
res onde foram armados os Pasos. A1 entrada da 
mesma sermão pelo revm. padre Rafael Cer-
velli S. J —Tocará nesta procissão a corporação 
«30 de Outubro». 
A's 9 horas sahirá da igreja do Carmo a se

gunda procissão do Enterro, que percorrerá as 
ruas da Palma, Direita e Carmo.—Tocará nesta 
a banda «União dos Artistas». 

Pede se ao moradores das ruas por onde pas
sarão as procissões do Enterro, o obséquio de 
iluminarem a frente de suas casas. 

Sábado de Aleluia 
A's 9 horas da manhã benção do fogo novo, 

benção do cirio, raiâsae canto das PROFECIAS, 
EXULTET, benção da pia batisraal e em segui
da Soleníssima cantada á grande orquestra. • 

A's 3 horas da tarde o revm. Padre Vigário 
procederá o benzimento dos doraicilios. — A's 6 
horas da tarde terá lugar na igreja do Carmo a 
cerimonia da Cot oação de Nossa Senhora, sermão 
pelo revm. padre Martins, cânticos, ladainha e 
benção. 

Domingo de Páscoa 
A's 5 horas da madrugada Procissão do en

contro com sermão pelo .revm. padre M. Martins, 
canto «Regina Coeli». A' entrada missa cantada. 

Tocaião durante.o percurso da mesma as 
corporações musicais «30 de Outubro» e «União 
dos Artistas». 

Toda a musica coral que será executada na 
igreja Matriz, está a cargo do maestro Tristão 
Mariano Júnior. 

«Recreativa». —Na 
casa n. 85 da rua de S. 
Rita realisou-se domin
go ultimo uma reunião 
de operários, tratando 
se da fundação de uma 
sociedade que terá o 
nome de «Recreativa 
Operaria». 
Ficou incumbido de 

elaborar os seus estatu
tos o sr. dr. Arcilio Bor
ges. 
Hoje, á tarde, dar-se-

á a eleição da primeira 
directoria. 
Semana Santa. — 

E m outro lugar desta 
folha inserimos o pro
grama das festividades 
da Semana Santa, orga-
nisado pelo sr. padre 
Elisiariô de Camargo 
Burros, zeloso vigário 
da paroquia. 

Professora. — Foi 
nomeadae já tomou pos
se de sua cadeira no 
grupo escolar desta ci
dade a distineta profes
sora d. Clelia de Paula 
França, filha do nosso 
amigo e correligionário 
sr. Braz de Paula Fran
ça. 

X a cidade. — Já se 
acha nesta cidade, de 
regresso do Rio de Ja
neiro, o sr. José de Pa-
dua Castanho, vice pre
feito da nossa edilidade. 
—Acha se aqui, a pas

seio, o distineto 'moço 
sr. Silvio Pacheco,nego
ciante em Itatinga. 

— C o m o tira de matri 
cular uma sua filha no 
colégio Nossa Senhora 
do Patrocínio, esteve 
nesta cidade o sr. coro
nel Luiz Gonzaga de 
Azevedo, inspeccor do 
tesouro do Estado. 
—Está em Itú o nosso 

bom amigo sr. Alfredo 
de Camargo Fonseca, 
chefe político delndaia-
tuba. 

falecimento.— Fa 
leceu ontem, nesta cida
de, o sr. coronel Carlos 
Augusto de Vasconcelos 
Tavares. 
Ao circular a triste 

noticia, foi grande o pe* 
zar experimentado pe
los inúmeros amigos do 
extineto, apesar de já 
ser esperado o luetuoso 
sucesso, visto como ha 
muitos dias que se acha
va enfermo, tendo o seu 
medico assistente perdi
do a esperança de sal
va Io. 
O coronel Tavares ex

pirou rodeado de toda a \ tine Leme e as testemunhas» 
sua exma. família, que 
dias antes havia chega 
do de Santos. 
Espirito forte e pre

parado para a lueta, o 
coronel Tavares, na sua 
raocidade, ocupou em 
Itá vários cargos, entre 
os quais o de delegado 
de policia durante muito 
tempo. 
Mais tarde transpor

tou se para Santos, onde 
se dedicou á carreira oo 
mercial e fez parte da 
então importante firma 
daquela praça Araújo, 
Tavares & C. 
Nesse posto e tendo 

pelo seu caracter con
quistado aestima da cul
ta sociedade santense. 
foi, por grande maioria 
de votos, eleito vereadoi 
da Câmara, sendo de
pois elevado á cadeira 
de prefeito municipal. 
Os serviços prestados 

á Santos pelo coronel 
Tavares no espinhoso 
cargo, toda a população 
daquela cidade o reco 
nhece e proclama, pois 
o honraUoadministrador 
levou a efeito vários e 
importantes melhora
mentos que hão de ates
tar por muito tempo a 
sua operosidade. 
Deixando aquele car 

go e verificando que o 
clima de Santos ha tem*. 
posque vinha prejudi-jao,s <*ue ° Pres^te edl 

cando a sua saúde, pro* ̂ ? ° ^ ° j?™™ ! !&l 
curou Itú para noiva re 

Alfredo de Camargo Teixei
ra e Augusto Avelino da 
Silva, pelo 'meritissimo juiz 
fui d.to que de conformida» 

1 de com <» art. 93 do decreto 
n. 15ÍÕ de 19 de Fevereiro 
de 1908, fosse lavrado este 
termo de imposição de mul
ta ao jurado Godofredo 
Fonseca, da quantia de tre
zentos mil réis (300$000), 
visto não ter o mesmo ooni-
paraciio e nem justificado 
a sua falta durante os tra 
balhos da primeira seseão 
do júri deste ano, instalada 
no dia desoito e encerrada 
no dia vinte e dois do cor
rente mez de Fevereiro. 
Pelo meritissimo juiz foi 
dito mais que se extrahisse 
u m a copia do presente ter
mo, para ser publicada.con-
íidaudo o referido jurado 
multado a pagar a mencio
nada multa dentro do prazo 
de três dias, depois da res
pectiva publicação, sob pe 
na de ser cobrada executi
vamente. Para constar Ia 
vrei este termo que assino-
Eu, Lupercio Borges, escri
vão do júri que o escrevi. — 
Antônio de Sousa Barros — 
João Martins Leme, Alfredo 
de Camargo Teixeira e Au
gusto Avelino da Silva. — 
pouferide. L. 3orges. 

Copia— Sdital conj o 
prajo de sessentr 
dias para citação 
de herdeiros ausen
tes. 

doutor Antônio de 
Sousa Barros, juiz de 
direito desta comarca 
de Itu, etc. Faço saber 

O 

sidencia, adquirindo nas 
proximidades da esta
ção de Pirapitinguy uma 
propriedade agrícola. 
Eis em ligeiros traços 

a biografia dodie^no ci
dadão que acaba de fi
nar-se cercado do res* 
peito e da estima dos 
seus concidadãos. 
O enterro do coronel 

Tavares teve grande 
concurrencia, pendo de' 
positadas sobre o seu fe* 
retro coroas mortuarias 
com sentidos dizeres. 
A' sua exma. família 

os nossos pezames. 

Editais 
Termo de imposi-

çalo de multa 
Aos vinte e oito dias do mez 
de Fevereiro de mil nove
centos e treze, nesta cidade 
de Itú, em meu cartório, 
presentes o meritissimo juiz 
de direito da comarca, dr, 

senta dias virem, ou dele 
noticia tiverem, que por 
este juizo e cartório do 
segundo oficio está «e 
procedendo o inventa
rio dos beus que ficaram 
por falecimento de Vic-
torio Ferretti, solteiro, e 
estando ausente os her
deiros Essio Ferreti, Six 
to Ferretti, Magdalena 
Furabraci e Ana Paco-
büi. AT vista desta de-
claraçãodo i nventarian-
te Ângelo Ferretti,man
dei se passasse o pre
sente edital, pelo qual 
eito, chamo e requeiro o 
compareeimantodos so-
breditos herdeiros no 
ídia 12 de Maio do cor
rente ano para louva-
ção, partilha e ratifica
ção de todo o processo 
até final, sob pena de 
revelia, na fôrma da lei. 
E para que conste **a 
passou o presente, que 
será afixada no lusjar do 
costume e publicado pe
la imprensa local. Dado Antônio de Souza Barros. o 

oficial de justiça João Mar e passado nesta cidade e 



.Republica 

comarca de itú, aos doze 
de Março de mil nove
centos e treze. Eu, Se
bastião Martins de Me
lo, escrivão, o subscre
vi.—Antônio de Souza 
Barros. (Estava devida
mente selado ) 

Edital com o prazo de 
30 dias para citação 
de herdeiro ausente. 

O doutor Antônio de Souza 
Bairos, juiz de Direito 
desta comarca de Itú. etc. 
Faço saber a todos que o 

presente edital com o prazo 
de trinta dias virem, ou 
dele nuticia tiverem, que 
por este juizo c cartório do 
segundo oficio desta comar
ca, está se procedendo a in-

entre os largos do Coração 
de Jesus e do Carmo. Caso 
seja preciso, fnz"se alguma 
dtspeza com limpeza, re 
forma, etc. e paga-se bem. 
Tratar á rua ti. Rila Í37. 

Aviso aos* eaçado« 

res 
Ficaai avisados os srs. 

caçadores que está prohibi-
'*a a caçada de perdizes e 
codomas dentro de meus 
terrtínos, na chácara deno~ 
:mnada S. Miguel, antiga 
Nha Pureza. (Quanto ás ou
tras casas, poderão os meus 
amigos continuarem a caçar. 

Itú, 2 de Março de 1913. 
-- Heféríquê Bàrrarigueifos. 

A' praça 
Tendo alguns caixeiros 

viajantes de casas de bebi-
ventario nos bens que fica- fias de S. Pádlòdeclarado a 
ram por falecimento de d. 
Rita Maria da Silva Mendes 
casada que f• -i com Gabriel 
Perein da Silva, e estando 
ausente o herdeiro João Ve-
jeira da S'lva Mendes^ 
acbando-se ele em lugar in
certo P não tfabido. A' vista 
desta declaração do inven-
taiiante Luiz Pereira da Sil
va, mandei passar o pre
sente edital, pelo qual cito, 
chamo e requeir*» o cotppa-
lecimen.to do sobredíU» her
deiro, para louvação, parti' 
lha e ratificação de todo 
processa até tua), sob as 
i revc-li.a e na forma 

E paw que conste 
se- p presente que 
se~á afixado no lugar do 
costume e publicado pela 
imprensa local. Dado e pas
sado nesta cidade e comarca 
de Itú, ao primeiro dia do { 
mez de Março de mil no
vecentos e treze. Eu, Sebas* 
tão Martins de Melo, escri
vão, a subscrevi — Antônio 
de Souza Barros. (Es ta va 
devidamente selado.) 

EflU asserçã'» é mentiro
sa e só um indivíduo déŝ  
preaivel, como ó Ferreira 
poderia publica-la. 
Ant.Miiio Ferreira não saiu 

ile iH'--a fabrica por liv-n 
vontade e MUI deini^oo, 
pois, nãó prTmando pelo 
aceio e ultimanente tendo 
ficado muito relaxado no 
cumprimento dus seus devo
res, fomos obrigados a dis
pensa-lo. 

Depois de sua saida au
mentou muito ., consumo 
da nossa cerveja, a ponto 
de actualmente não poder
mos vencer :;s encomundas. 
Esta é a verdade. 
Salto, 2 âc Fevereiro de 

li) 13.—Fragosa $ Nastari. 

xVviculturss, S. Ana 
-YTU — 

Frangos Leghorn branco, 
La Bcesse preto, Horpin 
gton amarelos (puros), bem 
'como ovos 1'rescos daquelas 
raças, vendem-se a preços 
rasoaveis. 
Pedidos a Jango Martins. 

Aviso ao publico 
A Marmoraria Ituana, em 

vista de liquidação, resolveu 
vender todas as obras fei
tas por ̂ metade dos preços. 
Portanto avisa aos srs. pre" 
tendentes de visitar e apro
veitar da combinação que 
lhe apresenta, que nunca 
mais acharão tais casos. 
O motivo da liquidarão é 

vários negociantes desta e 
de outras cidades que mi 
nha casa já não existe, ten
do mesmo o caixeiro viajan
te dos srs. R. Tunhião & C. 
afirmado que aquela lirma 
havia ctmprado o meu es
tabelecimento, procurando 
2om essa mentira vender a 
sua mercadoria aos meus 
antigos e acreditados fre-
gu*?z«,s, declaro que a mf-
nha fabrica de bebidas, uma 
das mais antigas de S. Pau
lo, contiuúa como sempre 
naquele ramo de comercio. 
Os seus produetos são re

putados os melhores e fo
ram premiados com as me- nave*, sírio aceita outra ofi-
da-lhafl ^e ouro • 

Seccao Livre 
* 

Clialet Grato Preto 

Aviso aos meus ami

gos e fr^guezes que mu

darei o meu chalet de 

bilhetes de loterias deno

minado Gato Preto, para 

o largo da Matriz n. H , 

exposições ãe -— Horas 
1903, Firenze 1503, S.Luiz 
1904, Milão 1906, Rio de 
Janeiro 1908. Higiene do 
Rio de Jf.neiro 1909, Roma 
1911 e Turim 1911. 
Faço esta declaração para 

prevenir aois meus fregue
sas da deslealdade de certa 
gente que não tendo valor 
oroorio procura o nome 
alheio para viver, avisando 
também que, caso conti
nuem, procederei judicial
mente contra eles. 
S. Paulo, 8 de Março de 

1913. — M. Bove, sucessor 
da antiga casa Antônio Bo-
ve. 

sas cíveis, comerciais e cri
minais, nesta e nas cornar 

• 

cas víuhihas.—Carlos Geri-
bellô 

Roda d'água 
Vende-se uioa de trinta 

palmos de altura, inteira
mente de Cabreuva e sem 
uso, com as respectivas en
grenagens. 

Ver e tratar na fazenda 
Oampininha — Cabreuva. 

A o púbico 
Declaro ter recebido 

do sr. Antônio Lopes 
Abilio a carta de fiança 
que a favoi do mesmo 
Sr. assinei á Singer 
Sewing Machine Comp. 
em 18 de Maio de 1911. 
Declaro mais para todos 
os efeitos que não hou
ve prejuízo nenhum em 
tal negocio. Por ser ver

dade faço a presente que 

assino. — Itú, 30 de Ja

neiro de 1013—P.p. de 

José Simeira, J. Simei-
ra. 

P. S. Com vista aos 

faladores. 
Antônio Lopes Abílio. 
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Sebastião Martins de 
Mello 

Eua do Commercio 
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CADEIRAS 

— D E — 

J U S Í M A H Y 
A 60$000 A DÚZIA 

— N A CASA — 

Toledo Prado 
&C. 

Correio Paulistano 
Para reforma de assigna-

taras e assignaturas novas, 
com o agente nesta cidade 
— Francelino Cintra — Rua 
Direita, 55. 

expediente 

Superiores queijos 
de Cascavel 

s-lutamente impossível man j N a c a s a d e S U v i o F o n . 
ter-se em itú duas oficinas- i \ %„ 
Vendei • tudo por metii-reCa' a ° l a r S° d a M a t n z 

! n. 1, vende-se os supe-
i iores queijos de Cas
cavel—Sebastião Cirino 

de do preço pára não serj 
preciso l/aldear as obras 
para o Jabú. 
Aproveitem a pechincha. 

— Giacoo p Filie. 

Pios <le uainbu 
Avisa-se aos srs. caçado

res que os afamados pios 
para narubus são encontra
dos a venda na casa n. 70 
da rua do Comercio, onde 
poderão ser examinados. 

Oficina de Alarmo-
raria 

O abaixo assignado avisa 
ao bom publico desta cidade 

ondeaguardareiassuas que acaba de abrir na.casa 

presadas ordens. 

Itú, 16 de Março de 

1913.--Agostinho LupL 

Dr. Braz Bicudo 
MEDICO E OPERADOR 
Moléstias das vias urina-

rias e da aparelho digestivo 
Injeções enciovenosas do 606 
e 914 - absolutamente sem 
dor—pnra a cura da tifilis e 
da bouba.—ITU' 

no Casa ou sala 
centro 

Precisa-se com urgência 
alugar uma boa casa ou boa 
Fala com entrada indepen
dente, nas mas do Comer
cio. Direita uu do Carmo, 

íii 64 da Rua do Comercio 
uma filial da Marmoraria 
Paulista de Luiz Mutti, á 
rua Santa Epbigenia 156 — 
S. Paulo, onde atenderá com 
brevidade e modicidade de 
preços as ordens dos seus 
velhos amigos e bons fre-
guezes. 

Itú, de Março de 11)13.— 
Luíz Mutti. 

Salto 

CERVEJA POPOLARE 
Antônio Gomes F-jrrtíra 

declara f>eltJ ultimo numero 
deste jornal ter deixado ex-
pontaneamente o cargo de 
fabricante da nossa cerveja
ria. 

SSáio H. Angélica 

O abaixo assinado de' 

clara que o seu sitio S. 

Angélica, anunciado á 

venda,está perfeitamen

te dividido como pode

rá provar com os docu1 

mentos que possue. 

Não é verdade, pois, 

que tenha em ditas ter

ras terrenos pertencen

tes ao sitio in diviso de

nominado C&ipú, e tan

to isto é verdade que 

se sirieita a ficar res-
u 

kponsavel a qualquer 
comprador, quando pas
se aeecritura de venda-
pela transação que fizer 
e suas divisas. 

Augusto Avelino, 

Advogado 
Com escriptorio no Largo 

da Matriz n. 5, trata de cuu-

<m 

€ R E P U B L I C A » 
Diretor : — E. SALDANHA 

Pub!ica-se aos domíugoti 

Todo o autografo 

enviado á redação nâo 

será restituido, ainda que 

í̂lo seja publicado. 

ASSINATURAS 

AlK I0$0í ) 

Semestre. . . . 6$000 

Numero do dia. §100 

» atrazado $200 

REDAÇÃO E OFICINAS 

Rua do Commercio, 68 

Leobaldo Fonseca 
l.o TABELLIÃO 

^ 

RUA DIREITA, N 

YTÜ 

g 

22: 

(ê^ c=^§>< 
Li 

Loteria de 5. Paulo 
j>remio maior 20:ÕÕ0$õÕõ 

P o r S«ff%000 
Extracçílo no dia 17 de Março 

Loteria da Capital Federal 
50:000$$* por N X O O O 
HO vira-lo a 22 de Jflarço 

Os bilhetes estão á venda desde já no chalet 

GATO PRETO 
R u a do Comércio 61 



Coronel Tavarçs 
Hontem, sábado, á tarde, correu insistente

mente pela cidade o boato de que o sr. Coronel 
Carlos Augusto de Vasconcelos havia expirado. 

Achando se gravemente enfermo, ̂ sendo 
mesmo naquele dia desesperador o seu estado, o 
boato logrou franco desenvolvimento e credito, 
chegando ele até nós que àquela hora já tinhíi-
mos o jornnal quasi concluído. 

íamos indagar da veracidade dá triste no
ticia, quando um amigo, que nos merece todo o 
conceito, mandou o recado que de facto o Coro
nel Tavares havia entregue a alma ao Creaior. 

Escrevemos a noticia da sua morte e man
damos imprimir o jornal. 

A' noite, porém, com grande sorpreza nossa 
soubemos que o Coronel Tavares nao havia fale
cido, sendo no emtanto bastante grave o seu es
tado. Vimos mesmo uma receita do seu ilustre 
medico, odr, Silva Castro, na farmácia José Ma
ria, para ser aviada. 

Diante disto, publicamos este boleMm, recti-
ficaudo a nossa noticia e fazendo votos pelo res
tabelecimento do estimado cavalheiro. 

Itú, 16 de Março de Março de 1913. 
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