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—EXPEDIENTE— 
Para facilitar ás pessoas, que dezeja-

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

Anno lò:000 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
Redacção e administração 

Rua do Commercio N. G2 

O snr. Luiz Teixeira de Bar

ro» Janior deixou de ser empregado 

desta folha. 

Tomei a mim o compromisso 

de dar, aos domingas, quatro 

segundos de prosa aos leitores 

do Republica. 
Quatro segundos ò o tempo 

em que a gente poderá com" bom 

humor aturar u m chronista in-

sulso; e, eis porque me farei ou

vir com a demora da passagem 

de um raie. 
Tratarei, nesta linguagem sem 

grammatica, deassumptos gemeu 

(íe interesse publico, ou dos 

facto* da semana, os quaes são 

sempre escassos para a chronica. 

E m todo o caso, si perceber 

que a minha presença não agra

dou, darei com o Thomê, como 

se diz na srirm entre os esca-

dio (») 

/ * 

nhoadores de cabeças de Sotas. 

A' laia de chronica hei de 

me esforçar para ser útil a al

guém; e dentro do programma 

da folha, que procura bem in

tencionada cumprir a noblissima 

missão Ia imprensa, embora no 

acanhamento de sou pequeno 

formato, farei os meus commen-

tos sem offender a quem cuer 

que seja, mas criticarei a meu 

modo tudo quanto eu souber ou 

tiver viste, do domínio publico, 

que seja torto, errado ou defei

tuoso. 

E, na faina de não faltar com 

a minha palavra, que vale mais 

do que u m fio de barba valia nos 

passados tempos, em que se amar 

rava cachorro com lingüiça,ahi 

vão os meus primeiros commen-

tarios : 

Estava eu justamente a com 

binar c<*m a direcção desta folha, 

a inserção da minha primeira 

chronica no numero de hoje, 

quando passou em frente do edi-

ticio em que funeciona o Repu

blica, um homem de balandràu, 

sem chapéo, tendo agarrada a seu 

já respeitável abdômen uma cai

xa de esmolas, que trasia uma 

estampa, cuja identidade não pu

de distinguir. 

Era u m pedinte,—se me não 

engano—que pedia para a cera 

do Santíssimo 

0 homerr.sinho, de phisiono-

mais se oecupar com tudo quanto 
a cercava. 
E a carroça, penosamente conti

nuou a rodar, aos solavancos. Atra
vessava agora um bosque cerrado 
de carvalhos, freixos e olmeiros. Por 
cima do caminho, o cimo das ar
vores unia-se, os galhos entrelaça-
vam-se e faxas de luz cahiam sobre 
a relva atravèz das freatas daquella 
abobada frondosa. Ao fundo, um 
trecho de céu, de um branco fais-
cante, appareeia como na extremi
dade de um tunnel e distinguiu-se 
a flecha aguda de uma torre coberta 
de ardozias sobre o azul das quaes 

nia um tanto desfigurada, os- f apparece, na rua, chamando a si 

as vistas do publico que após rir-

se a bom rir do jocosobalandràu, 

commentou pezaroso tão triste 

exemplo ! 

Trago a publico esse facto. já 

muito, publico, não com a inte-

ção de fazer com que perca o seu 

pão o pedinte leviano, mas com 

o escopo de tazel-o seguir o bom 

caminho, de ora avante, deixando 

de faltar com o devido respeito 

à religião que aprendi no berço, 

debaixo do saudoso teclo de mi

nha familia. 

JÜAL. 

HABEA8-C0RPUS 

A Câmara Criminal do Tribu" 
nal de Justiça negou cs habeas-
úprpiis impetrados por fjruÜherme 
Turk Júnior e fltoilherme Booek, 
contra os rotos dos snrs. ministros 
Thomaz Alves e Campoe Pereiro. 

Os impetrantes que acham-se 
apontados como autores dos cheques 
falsos de 119 e 16 contos do British 
Bank, facto oue temos noticiado, 
foram recolhidos á prisão 

aixao G 
ruíio Silarg 

Traducção de 
Canelo de Albuquerque 
E^riimoir** p a r * e 

0 PROFESSOR CARDENAL 
I 

CHEGADA A'ALDEIA 

Quatro francos seriam su'fi cientes 
para virmos de Recroi a Neuville, 
Denis Landais certamente se con
tentaria çom quatro francos I... 

Habituados ás recrmiinações da! davam de chapa e corriam como lava 
velha, os dois homens n/lo replica- 'ardente os raios de um sol de 
rato. fogo. 

Entílo, como ninguém se lhe op- Iam assim ganhando terreno, sra-
pnzesse, a v̂ lha murmurou algumas vemente, sob a frescura do bosque. 
palavras entro dentes, lançou um'| U m camponez passou p >V JoÁo Cíaa 
olhar de cólera para o lado do filho, dio que abordou : 
que se afastara, deixou escapar um —Pode dizer-me qual é a aldeia 
gesto de despeito e pareceu nílo que se oceulta por traz daquellas 

tav.i na nobre empreitada de re

ceber os obulos públicos,dos cren

tes, pari auxiliar corno é de cos

tume o embellezamento do altar 

do Santo da? Santos. M a s por 

isso mesmo é que eu vou criti

car o seu procedimento; não para 

lhe fazer mal, mas para que elíe 

se corrija, e seja mais discreto 

na sua respeitável missão de re

presentante de uma irmandade 

altamente acatada por todos nós, 

que prezamos as cousas da e-

greja. 

O pedinte passava em alta vo 

zeria com o balandràu todo m o 

lhado, debaixo de chuva, é ver

dade, mas sem aquellacompostu

ra que deve ter todo e qualquer 

representante da egreja, que não 

i_ner provocar o ridículo e cha 

Cota do< transeuntesiehe gritava e 

fazia pular a caixa de esmolas,de 

modo tão macaqueado que provo

cava o riso; elle disia para al

guém que passava em sentido op 

posto, aquellas palavras que a 

gfirotagein costuma estribilhar 

como uma nota de exclamação 

piegas:—oh ! ferro! oh 1 lerra-

menta ! 

Ora, em que péze a sua zanga 

contra o chronista que se extréa, 

eu não posso deixar de recrimi

nar esse procedimento garoto do 

aliás sympathico pedinte, que ao 

emvez de prestigÍM*-se no de

sempenho de sua nobre missão, 

arvores, no valle, e da qual se avista 
a torre daqui ? 

0 camponez parou o encarou 
curiosamente o moço. Julgando nílo 
ter sido coirprehenclido, o professor 
acerescentou : 

—Será Neuville-aux-Joütes ? 
0 aldefto soltou uma gargalhada 

e disso: 
—Farcista ! pois se sabe, para 

que está perguntando ? 
E afastou-se, as costas um pou

co curvas, o chapéu de palha cabi
do para o pescoço, a mâo esquerda 
agarrada a uma bolsa de garrafas, 
a direita passada por cima do cabo 
da foice, cantarolando o estribillio 
de uma cançfto de ceifadores. 

Cardenal aproximou-se da car
roça e, designando a torre com o 
dedo, disse á sua raAe simplesmen
te : 

— E ' ali. 
A velha não levantou a cabeça i seguindo-se umaa ás outras, correndo 

e fustigou o cavallo. A carroçasahía 'aos encont-ões. (Continua) 

Brande escândalo 
Cora receio de impressionar 

muitíssimo ás exmas. famílias, só 

hoje nos animamos a descrever o 

<rrande e commovente escândalo 

havido nesta cidade. 

Tinha o relógio da Matriz soado 

a meia noite, quando uma donzel-

do bosque e, entrava o caminho que 
era linha recta, ia ter á aldeia. 

Era meio-dia. Mulheres, ho
mens, raparigas e rapazes entravam, 
o rosto e braços queimados pelo sol; 
os homens, de camisa aberta sobre o 
peito cabelludo; as mulheres, pes
coço e hombros nús. E quando elTes 
encontravam a carroça, approxiraa-
vain-se um dos outros, cotucando-se, 
fazendo signaes, interrogando-ae : 

— Quem será essa gente que 
ali vae ? 

E demoravam o passo. As ra
parigas, 0 rosto oceulto sob as abas 
fluetuantes dos grandes chapéus do 
palha, olhavam ousadamente para 
Jo;\o Cláudio, que passava saudando-
as; voltaram-se para vel-o, trocavam 
palavras em voz baixa, acotovellandu-
se, para melhor ouvirem, tornavam a 
voltar-se, depois,repentinaraente,ca
hiam ás gargalhadas,sem motivo,per-
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VARIAS 
Com a devida informação devol 

veram-se ao sr. dr. Secretario do 
Interior os papeis com que «J pro
fessor Luiz Gonzaga da Costa, re
movido do bairro do Pirahy Acima, 
neste município, para o de Tabo.lo, 
nesta cidade, pede augraento de ven 
ei me n tos. 

Nas corridas que estão annun-
ciadas para hoje, em Botucatu, cor 
rerAo os aniraaes Favorito e Mico. 
de propriedade do nosso conterrâ
neo snr. Luiz Bicudo. 

O snr. Mario César Augusto 
Mayrinck, pharmacoutico diplomado 
teve a gentileza do enviar-nos uma 
circular comraunicando-nos a pro 
xima abertura de sua pharmacia 
"Santo .Antônio" no prédio n. 3, do 
largo da Matriz. 

O Snr. Emílio Favero, zelador 
e jardineiro do jardim municipal, 
tendo obtido quatro mezes de licen
ça, seguiu para a Europa, sendo su-
bstifuú o pelo seu ajudante. 

Foi adiada para a próxima se
mana a manifestação de apreço 
projectada ao integro magistrado 
snr. dr. Manoel Octavio Pereira e 
£ouza, ex-juíz de direito desta co
marca 

A Coramiss&o promotora distri
buirá boletins convidando o povo 
e annunciando a hora da reunião dos 
manifestantes. 

Diz um jornal de S. Paulo que 
no próximo raez será convocado ex
traordinariamente o Congresso do 
Estado para tratar do convênio de 
Taubatèj 

Eleva-se a 24O:809$85O a im
portância das qnantias recebidas 
como auxilio ás famílias das victimas 
do Aquidaban. 

Falleceu no Rio o snr. dr. Luiz 
de Carvalho Mello Mattos, redactor 
do Jornal do BrazU. 

Está resolvido pela coramiss.lo 
respectiva que, entre as questões 
que devem ser discutidas pela pró
xima Conferência Pan-Americana 
figurem a uniformidade da legislação 
sobre patentes, e sobre leis sanitá
rias, e reconhecimento de títulos 
universitários, o intercâmbio, e a 
estrada de ferro intercontinental. 

Diz um telegramraa de Porto 
Alegre que em S. Francisco de Assis 
bandidos atacaram um grupo de 
tropeiros e caíxeiros viajant3s,sendo 
repellidos. 

Os bandidos deixaram no terre
no dois mortos. 

Na recepçílo do Cardeal Arco
verde o Collegio de S. Luiz, dosta 
cidade, será representado pelo dr. 
Manoel (rabino de Carvalho, S. J. 
reitor do mesmo estabelecimento de 
ensino. 

Distinguiu-nos cora sua visita 
o snr. dr. Valentim Browue, illustre 
inspector escolar deste districto. 

Informa o Laoourae Commercio, 
de Uberaba : 

«Pessoa que nos merece intei
ra confiança informara-nos ter sido 
encontrado no rio Veríssimo, em Go 

yaz, um diamante monstro, estimado 
em 10 ou \'2 oitavas. 

Quem o encontrou ficou tao 
admirado de seu tamanho que chegou 
a pensar não sei aqudto «diamante 
de verdade» e, zás I levou a inesti
mável pedra á bigorna, onde tanto 
fez, tanto virou, tanto mexeu, que 
partiu o colossal diamante, eareulado, 
segundo nos disseram, em valor mui
to acima do famoso Estreita do Sul. 

Muita gente acredita que o 
diamante não se faz era pedaços — 
dahi a razão por que levaram a pedra 
à bigorna. 

A pessoa que nos deu esta 
informação, o que por signal é mui
to entendida em diamante, teve oe-
eassião de ver diversos pedaços da 
colossal pedra, entre os quaes um de 
42 quilates, outro de 27 e dez ou 
doze de 3 e 5 quilates. 

E era uma fortuna feita em pe
daços.» 

Diz O Jornal do Brazilqne o dr. 
Rodrigues Alves, apenas termine o 
seu quatriênio governamental, em
barcará para a Europa, disposto a 
não mais intervir em negócios po
líticos. 

O dr. José Roberto Leite Pen
teado, escreveu aos chefes distric-
taes da capital, renunciando a apre 
sentação de sua candidatura á vaga 
existente na vereança. 

E m virtude dessa deliberação 
os chefes districtaes indicaram à 
Commissão Central o nome do dr. 
Carlos Augusto da Silva Telles. 

Communica-nos a exraa. snrà. 
d. Maria 2?ei§, que mudou o seu ate-
lier de costuras do prédio n. 65, 
da rua do Commercio para o prédio 

n. ÍO} na mesma rua, 

1*2*1 
dos quintaes, Teitos 
uarios da hygiene, desta cidade, que 
têm encontrado em grande parte 
delles rigorosa limpesa. 

Pedem-nos para reclamar qual
quer providencia no sentido de haver 
hygiene na latrina do grupo escolar 
"Dr. Cesario Motta", a qual segundo 
informam-nos, acha-se em mão esta
do, constituindo um imminente pe
rigo á saúde das creanças. 

O snr. coronel João TJtptista 
de Mello Oliveira, vice-presidente do 
Estado, actualmente no Rio, acha-se 
atacado de um angina-pectoris. 

O seu estado não é lisongeiro. 

F{ acepção do Cardeal 
Será imponente a recepção do 

Cardeal Arcorverde, arcebisp > do 
Rio de Janeiro. 

O Jornal do Brazil diz que é de 
presumir que á S. Eminência, sal
varão as fortalezas da barra e os 
navios surtos no porto. 

Essa continência official será as
sim prestada, não ao caracter de 
autoridadt» ecclesiastica, mas, sim ao 
de príncipe da egreja do qual está 
investido Sua Eminência. 

A Commissão de festejos encarre
gou o commandanto Santos de or-
ganísar o prestito no mar, o qual 
ficou constituído de tre3 divisões, 
tendo cada embarcação o respectivo 
distinetivo. A lancha da Commissão 
trará um galhardete branco e ama-
rello, cores da -Santa Sé. 

E$3ft lancha será o navio-chefe das 
três divisões. 

A primeira divisão compor-se-á 
do paquet; S. Salvador capitania, e 
da barca do Visconde de Moraes,e 
zarpará logo que f»>r recebida a no
ticia da pflsaagem do Sardegna pela 
Ponte Negra, indo fora da barra ao 
encontro daqj^lle vapor. 

Depois dos cumprimentos,a pri
meira divisão fará contra-marcha pe 
Ia popa do Sardegna, o qual ficará 
no centro da divisão, assim seguin-
do o navm até ao ancoradouro, onde 
a segunda e terceira divisões Sau
darão o Cardeíd Arcoverde. 

A segunda divisão ê eonstituMn 
pelas lanchas Olga, capitanea, Vi
gilante, Santa Cruz; Nogueira de 
Carvalho, Maria kugusta, São Ro
que, }]arietta, Eoarilde, Urania, Lili 
e Amphitrite. 

A terceira divisão será formada 
pelas lanchas do arsenal de marinha, 
Bertha, Marechal Bittencourt, Hay-
da, Elisa, Sereia,Anng, Mercúrio, 1*. 
Conceição e Santa Marta. Essas em
barcações empavezadas esperarão no 
cães Pharoux a lanchada commissão 
executiva, seguindo-a em linha de 
fila até ao Sardegna. 

A chegada desse vapor, todas 
as embarcações saudarão com api
tos prolongado*, por três vezes. 

A' ordem da partida, acompa
nharão o galeãn D. João VI, que 
ficará entre a3 duas divisões. 

O presidente da Republica e 
seus ministros foram convidados para 
tomarem parte nos festejos. 

O Cardeal Arcoverde deve che
gar hoje ou amanhã, a bordo do 
vapor Sardegna. 

CAÇADA DE PERDIZES 

De conformidade com a lei 
n. 99, de V- de Juiho de 1904, 
decretada em virtude de uma 
•representação de mnnicipes, é* 

Continuam os serviços de visitas i *. r u ' L*L* - j 
f • • \ . . 'devantada hoie a prohibiçao da 

qmntaes, feitos pelos lunccio- , i- i • 
caça de perdizes e codormzes 

e 
nos campos deste município. 

A franquia para a caçada irá 

até V. de Agosto próximo, sen

do dessa data até 31 de Março 

Io anno vindouro prohibida de 

novo a caçada. 

O infractor pagará ò0§000de 

multa. 

Durante o período da prohi 

bicão, nestes últimos dias, foram 

multados e m 50.000 cada u m , 

os snrs, João Maciel e Avelino 

Maciel de Almeida, c o m o con-

traventores da referida lei. 

O CASO GOMES NETTO 

0 dr- Gomes Netto, aceusado 
de ter envenenado a sua pró
pria esposa d. Antonietta Netto, 
no Rio, foi absolvido por 7 vo

tos. 
O dr. promotor publico ap-

pellou da sentença. A sessão 
do jury que o julgou durou 
por espaço de quasi dois dias. 

Após o julgamento, o dr, Go
mes Netto seguiu de carro para 
a residência do dr, Wan Erven. 

Estava muito pallido e tremulo. 
O povo prorompeu uma for

midável vaia, intervindo nessa 
occasíão a força publica paraevi 
tar uma?tggressão e correrias que [; 
estavam fazendo. 

imprensa 
Passou-se mais um anniver-

sario do Correio do Sertão, in
teressante folha que se publica 
em Avaré, 

Enviamos ao prestante collega 
as nossas saudações por esse acon
tecimento. 

Hospedes e passageiros 
Regressaram a esta cidade os 

nossos conterrâneos snr. Luiz 

Felippe Corrêa Leite e Augusto 

Gabriel de Freitas. 

—Regressou a S, Paulo o snr. 

dr. José de Paula Leitet capita -

lista alli residente. 

— E s t e v e nesta cidade o snr. 

dr. José Elias d'Assis Pacheco. 

— E s t á nesta cidade c o m sua 

exma. família o Snr. Benedicto 

Teixeira, residente e m Mayrink. 

— T a m b é m esteve nesta cida

de o snr. coronel Emílio B. Soa

res, residente e m 3. Manoel. 

—Estiveram hontem nesta ci

dade os snrs. Virgílio Aguiar, 

illustre vereador municipal, e dr. 

E d m u r de Sousa Queiroz, resi

dente e m S. Paulo, 

Hoje é c dia consagrado ás 

petas, mas n e m por isso temos 

muita vontade de nos divertir 

com aquelles que, por distracção 

oucouaa que o valha,sejam susce

ptíveis de engidir u m poísson d1 

Avril 
Os leitores acautelem-se com 

outros... 

iemana Santa 
As solemnidades que roali-

sar-«se ão na egreja Matriz por 
oceasião da Semana Santa.se-
rão as seguintes : 
Quarta feira, 11 de abril, ás 

7 horas da noite, exercício da 
Via-Sacra. 
Quinta feira, as 10 horas da 

manhã, missa cantada dt Ins
tituição; procissão no interior 
da egreja. cântico do Pange 
linguoe, deposito do Santíssimo 
Sacraraonto que ficará em ex
posição até sexta feira. 
Sexta feira, ás 10 horas, 

missa dos presantificados, can
tos da Paixão e adoração da 
Cruz. 
A's 6 1/2 da tarde solemne 

procissão de enterro, que per
correra as ruas do Commercio. 
Direita e Carmo; havendo á 
entrada cântico do Miserére. 
Sabbado, ás 9 horas, benção 

do F.»go novo, cinto das Pro-
phesias, Cirio Paschoal, Ben
ção da Pia baplismal, canto 
das Ladainhas e em sevuida 
mjssa cantada. 
Domingo, ás 4 1/2 da ma

nhã, Procissão da Ressureiç o 
sendo o encontro no larg > cio 
Carmo, onde haverá sermão 

ao acto e o cant > da 
Regina Coeli. 

http://Santa.se
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IS O M-M-H0J( 
sahirá da egreja 
procissão t 

10 -as da tarde 
do Carmo a 

ío Senhor dos Passos, 
que percorrerá as ruas do Car
mo. Direita e Palma, visitando 
os passos. 

Falleoimento 
Já ia entrar a nossa folha 
para o prelo, quando tivemos a 
triste noticia do fallecimento do 
nosso amigo snr. Manoel Mar
tins de Padua Mello, venerando 
ancião que exerceu por longos 
annos o cargo de escrivão da 
collectoria nesta cidade. 
Era um homem probo e exer 

ceu outros cargos públicos, in
clusive o de juiz de paz; per
tencia a uma tradicional e res
peitável tamilia paulista, e era 
tio do snr. José Tnnocencio do 
Amaral, advogado em nosso foro. 

Tinha 19 annos de eiade e era 
natural de Porto Feliz. 
A sua morte foi muito sentida-
O sahimento fúnebre effectu-

ar-se-à hoje, ás 11 horas da 
manhã, sahindo o teretro da ca 
sa de sua residência, á rua do 

Commercio. 
Apresentamos nossas sinceras 

expressões de pez.ar á família en-

lutada-

Visitou-nos o nosso amigo ar. 
Jonas Ortiz, conceituado indus

trial em Sãc Manuel. 

atos 

;i 

Cr, 

Registro Civil 

Durante o mez findo o mo
vimento do cartório do registro 
civil, desta cidade, foi o seguinte; 

Casamentos 3 
Naicimentos 47 

Óbitos 4 7 

Secção Li oi e 
Nominata das pes

soas que devem lazar 
a guarda de honra ao 
S. S. Sacramento na 
Quinta e Sexta íeira 
banta. 

Quinta-feira Santa 
12 á I hora da tarde 

Dr. Jouè Leita Pinheiro 
Luiz O. Novelli 
Lourenço Xavier A. Buauo 
Ignacio Bueno de Negreirus 
Dr. José Ignacio da Fonseca 
Dr. Egu^nio da Fonseca 
Dr. Graciano Geribèlio 
Dr. Nicanor Penteado 

1 ás 2 da tarde 
Barão de Itahym 
.io>é Maria Alves 
Antônio Camargo Teixeira 
Antônio Paula Leite de Barros 
Dr. Leoncio de Queiroz 
Dr. Luiz Marinho de Azevedo 
Antônio Leite de Sampaio 
Antônio Joaquim Freire 

2 ás 3 da tarde 
Antônio Galvão de A.Sobrinho 

I.Vironío FJ meiaco de P. Lei tf 
| Antônio 1 aula Leite Camargo 
Philipoe Lo te 
Pliilppe de Almeida 
Francisco V c:iite de Campos 
\lberto de Barros Mello 
Joaquim Almeida Mattos 
'A ás 4 da tarde 
Antônio Pires de Camargo 
André R. de AIckm n 
Dr. Augusto Saraiva 
augusto Fe traz de Sampaio 
Humberto Ceribello 
ZYistao Mariano 
Ariindo Lopes de Oliveira 
Bento de Camaigo Bavrud 

i ás 5 da tarde 
Adolpho Cal vão 
Belárraino Kaymundo de Souza 
Br az Ortiz de Catriargn 
José lldefouso de C. Ol.veira 
Fernando Dias Ferraz 
Francisco Kiel 
José Rodrigues de Ávila 
João Baptista Ferreira Caedoz.» 

õ ás 6 da tarde 
Carlos de Souza Freitas 
Carlos Chaves 
Chnspim de Oliveira 
tívaristo Galvào 
Jswaldo Ceribello 
Carlos Grellet 
PhUippe liauer 
Joaquim Antônio da Silva 

6 ás 7 da noite 
Dr. Francisco de M. Barros 
Francisco Brenha Ribeiro 
Francisco de Camargo 
Francisco Corroa Galvão 
Francisco M. da Costa Sobrinho 
Adolpho Batier 
Carlos Gretlet Júnior 
Joaquim Manoel da Fonseca 

7 ás 8 da noite 
Francisco A. do Nascimento 
Francisco Paula L. de Camargo 
Francisco de Souza Freitas 
Manoel C. da Silva Novae< 
Antônio de Campos Botelho 
Francelino Cintra 
Antônio de Freita Potho 
Joaquim Vaz Pinto 

8 ás 9 da noite 
rlermogeues Brenha Ribeiro 
ludalecfo Camaigo Teixeira 
ll)r. José Brenha Ribeiro 
José Balduino do A. Gurgel 
José Ferra/ Sampaio 
José Carlos Martins 
João losè de Andrade 
Caetano Munaretti 

9 ás 10 "da noite"' 
José Bueno 
João Léiie de Camargo 
João Pery de Sampaio 
Porcino Camargo Couto 
Hoiacio Geribello 
Bdgard Teixeira 
Joaquim José de Moraes 
Edgard Pereira Mendes 
Ângelo Zaiiidli 
Juvenal i'o Amaral 

10 a> 11 da noile 
João Grisoliu 
João Martins 
Joaquim Dias Cal vão 
Ranulpho Pereira Mendes 
Aialiba de Almeida Toledo 
Mario Mairynk 
Aristides Bittencourt 
Ignacio de Camargo Penteado 
Jorge Bresciani Netto 
João Pires Guimarãe^ 

11 ás 12 da noite 
Dr. Joa•|uim Mamede 
Miguel Rizzo 
Antônio Felx de Oliveira 
Wilítão Alves de Lima 
Tdmrcio Galvão 
Alceu Geribello 
Trajado do Amaral 
Carlos Geribello 
João Pedro Ribeiro 
Gustavo Flud 

SEXTA FEl/ÍA SANTA 
12 a 1 da madrugada 

Oscar de Toledo A. Prado 
Vicente de Sampaio Góe* 
Luiz de Camargo Penteado 
José André da Costa 
José Felix de Oliveira 
José Victorio de Ouadros 
Luiz José de Araújo 
Francisco da Silveira Camargo 
Nicanor de Almeida Costa 
Adr>ano |)jaa do Nascimento 

1 á̂  2 da madrugada 
Francisco Nardy Filho 
Getulio Grellet 
Lüpercio Borges 
Orozimbo Carneiro 
Paulo Carae:ro 
Gilberto Caineiro 
Antônio Basilio de Barros 
Alfredo Ribeiro 
Alberto de Almeida Gomes 
Autodio Auguslo Ferraz 
'2 as 3 da madrugada 
Osliano da Silva Novaes 
Jacíuth) Valente 
João Valente 
Virgílio üamos Salles 
Adolpho Kiheiro 
Luiz Gonzaga Dias Ferraz 
jusc Joaquimde Araújo 
Acacio Toledo 
José lUanottl de Abreu 
Cezario Pires de v'amargo 

3 ás 4 da madrugada 
João Baptista Ferraz da Silva 
Joaquim José de Araújo 
Francisco de Paula Ferraz 
João Carlos Xavier 
Luiz Carlos Xavier 
João David Vieira 
José Dias Ferraz Netto 
Luiz Martins do Prado 
Narciso Felix de Oliveira 
Lzechias Felix de Oliveira 

i às 5 da madrugada 
Josino Carneiro 
Antônio Ferreira Dias 
João Antunes de Almeida 
Vbraháo Borsari 
Marcolino de Cai* argo 

Nap deão Michel 
Humberto Costa 
Marcellino de Assis 
Julião Pinto 
Francisco P. Mendes Primo 

5 ás G da manhã 
Pedro de Paula Leite 
Luiz de Paula Leite 
Caetano larussi 
Adolpho Magalhães 
Frankdin Bazilio 
Tristão Mariano Júnior 
Luiz Gonzaga da Costa 
João de Almeida Mattos 
Luiz do Amaral Duarte 
Vicente Dias Ferraz Sampaio 

6 ás 7 da manhã 
Manoel de Paula L. de Barros 
Lourenço Nasareno A. Prado 
Aarão Silva 
Antônio de Aguiar Medeiros 
João cio Amaral Duarte 
José Jücintlio do Nascimento 
João Pedro Corrêa 
Manoel Esteves Rodrigues 

7 às 8 da manhã 
Joaquim Antônio de Camargo 
Dr. Luiz Q. de Souza Freitas 
Norberlo Silva 
Bento de Góes Pacheco 
Hypolito Leite de Barres 
Luiz Antônio de Mesquita 
Bento Galvão de França 
Joaquim A. Camargo Pinheiro 

8 ás 9 da manhã 
Dr. Manoel O» P. e Souza 
Dr. Manoal Maria Hueuo 
Luiz Augusto da Luz Cintra 
Rodolpho de Senne 
Luiz Manoel da Lu^ Cintra 
José Pessoa 
Alfredo Grellet 
Iriueu de Souza 

9 ás 10 da manhã 

Sebastião Leite A. Bueno 
Vicento Ferreira de Campos 
Dr. Antônio C. da Silva Castro 
Joaquim Victoriuo de Toledo 
José Autonio da Silva Pinheiro 
Thomaz d'0nofrio 
Luiz Sampaio Arruda 
Octavio Salles Pinto 

10 ás M da manhã 

João Lourenço dos Santos 
Luiz Pires Guimarães 
.toào Baptista Galvão 
Viriato Valente 
José Ferraz de Toledo 
José Joaquim de Almeida 
Joaqura Bueno Ruivo 
Lourenço Tib riça 

ANTÔNIO ELlâS 
Armazém de Seccos e Molhado 

Rua do Commercio n. 86 

YTU 
Neste nem montado estabelecimento, o publico encon

trará, sempre um completo sortimento de gêneros tanto na* 
cionaes como estrangeiros, por preces baratissimos. 

VER PARA CRER 
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REPUBLICA 

Arlii, Fim & C i 
COMMISSARIOS 

ir. 31 X OSXI1:X:ÍX9 4 4 3 

pliico ^^ttXlF*! JEuXJS» 
Recebem café e outros gêneros nacionaes á 

commissão e prestam conta de venda â 

vista. 

Especialidade em venda de cafés baixos 

l^Hv $r. <£. (Queiroz tiP 

Dos hospitais do Rio e de S. 
Paulo, dá consultas grátis 

fJ aos reconhecicamente pobres, 
das 7 ás 8 horas da manha. 

Residência e Consultório 

LARGO DA MATRIZ 14 

te 

1 

CS» 

1 

ESCRIPTORIO 
DE ADVOCACIA 
Dr. José Piedade 
Patrocínio de causas eiveis, 
comuierciaes e criruinaes, em 1. 
e 2. instâncias; defesas e aceu-
sações perante jory.cm qualquer 
comarca do Hstado- pfocuratorio* 
nas repartições publicas, emprés
timos hvpothecarios. cobranças; 
tudo mediante honorários módi
cos. 
Attende a chamados, qualquer 

hora para serviços na policia 

O advogado 
DR. EÜ(ÍE\IO FONSECA 

participa aos seus clientes 
què mudou a sua residência 
para um doa prédios novos de 
propriedade do snr. Joaquim 
Galvão, á rua de Santa Bita 

1. Tabellionato 
0 Cartório do 1. officio, do 

tabellião Arthur Porto, mudou-
se oara a rua Direira, n. 22 

{ag fjj 
i&» DR. GRACIANO DE S. GERIBELLO B 

jpfl Tem seu coruultorio á rua ^ 
§H do Commercio N. 115, dl 
j§j| junto a PHARMACIA SOUZA, CIA ^ 

WÈSá -v IIITTÍ 

Os Advogados 

RAPHAEL C SAHIP&10-
JOÃO MARTIHS DE M- JÚNIOR 

H FONSECA FERRAZ 
ESCRIPTORISÍ: 

T A V E S S A D A S É N. 6. 

S Paulo 

[A 
HERMOGENES B. RIBEIRO d 

ClüRGIÃO DENTÍSTA J 
ííj Formado pela Faculdade de V 
Íj\ Medicina do Rio de Janeiro K 

Participa aos seus clientes e ás |rj 
pessoas que desejarem utilisar- jjj 
se dos seus serviços profisiona- li 

I)J es que mudou-se para a casa n.7tL 
Ój do Largo da Matriz. \) 
IA Consultas e trabalhos T) 
{!\ do 112 dia ás 5 da tarde. R 

EüfiEKâ?! 

P 
ÈXêJ 

i 

«a 

ESCRIPTORIO : 

20—Rita do Quartel—20 
[Das 11 ás j tarde] 

RESIDÊNCIA 

f| 34—RUA VERIDIANA—54 

& TELEPHONE ,645 

m S. PAULO Q 

DESC0BERT1 DE RAPHAEL SCACIOTA 
0 melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Chimico do Es 
tudo e approvado pela Junta 
de Hygiene de São Paulo. 
Único especifico efíicaz e 

infallivel contra as 
PAKASITA8, C A S P A S e a 

QuEDA DO CABKLLO. 
Garanle.se resuludo completo no 

tratamento. 

VEiVDE-SE UNICAMENTE no 

CAL 
0 MELHOR DO BRAZIL 
A Preços de São Paulo 

Sm casa de (Alfredo arelíet 

Sina da (Sommercio 131—íftií 

Sâ.Lâ.0 

AMONO 
Compra-se qualquer partida 
paga se bem. 

Fernando Dias Ferraz. 

Vômitos 

Arroz da terra com 
casca 

Comprasse qualquer partida, 
e paga-se bem, mais ê precizo 
ser de 1\ qualidade e bem 
beneficiado. 

Fernando Dias Ferraz. 

LANDEAU 
Vendevse um era perfeito 

estado, com uma parelha de 
bestas para o mesmo, pretas 
e bem altas. Para ver e Ira 
lar, no Salto, no escriptorio 
da Societá Ítalo Americana. 

NÁUSEAS 
IRRITAÇÕES INTESTINAES 

Aconselha se a Magnesia Fluida 
DE 

GRVNADO & COMP. 
Rua Io de Março n. 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias do 
Brazil 

GRANDE HOTEL MARINHO 

Gerente—Carlos A.X. Machado 
Excelentes commodos para 

famílias e viajantes 
CARROS DE \LUGUKL 
— ̂ Recebe-se pensionistas»-' 
Banhos frio e quentes 

Illuminação electríca 

RUA DO COMMBKCIO, 77 
(Sobrado) 
YTU' 

Compra-se 
Uma padaria bem afregue* 

sada. Informações no escrips 
torio desta folha. 

BOM NEGOCIO 

O proprieicrio da Loja—Ao 
Chie Ytuano, resolveu vender 
o tseu estabelecimento com 
grande abatimento. 
Quem desejar dirija-se com 

o proprietário, a Rua do Com
mercio n° 74 

N. B. Antes qne appareça 
comprador, vende se tudo pelo 
o custo. 

|] I solicitador \ 
w Suvenaí do (Mmaraí \k 

\ R 
J] Com cerca de oito annos de 
mpratica, defende no Jury de 
us qualquer comarca e trabalha no 
(i civil e comercial. 

11 Pôde ser 

91 

procurado 
na redacç&o desta folha 

I 
l 
K 

ATTENÇAO 
O abaixo assignado parlicipa 

ao publico em gorai, que pos
suindo apparelhos especiaes. 
acha se habilitado para tornear 
bolas de bilhar e também com
pra as mesma que estiverem 
estragadas, 
Rna do Santa Rita 87 A 

Sylvio Russolo. 

Phosphaturij 
Neurasthenia 
Usem a Kola granulada, 

fjlt/cero phosphatada, de 

GRANADO & COMP. 
Rua Io. de Março, 12 
l?í.io cio «Taneiro 

e nas principaes pharraacias e 
drogarias do Brazil. 
0*0.C±A1 d © J u n t i ç a 

Augusto Avelino da Silva 
olficial de Justiça desta comarca 
com 3i annos de pratica offe-
rece os seus serviços aos advo
gados que queiram honrai-o em 
sua profissão. 
Pode ser procurado árua de 

Sorocaba n. 14 e nos cartórios 
do 2 Officio e Registro de Hy-
potheca das 7 da manha ás 4 
lioras da taidc. 

Xarope ioda reto decaíeio 

e extracto de nogueira 

de Granado & Comp, 
Tônico reconstituinte deeffei* 

tos extraordinários no trala-
mento do "Lymphatismo, es-
crophulas, debilidade" etc, 

Granado & Comp.' 
Rua \°. de Março n. 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharraacias e 
drogarias do Brazil 
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