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— E X P E D I E N T E — 
Para facilitar ás pessoas, que dezeja-

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

Anuo faOOO 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
Redacção e administração 

Rua do Commercio N. 62 

Olavo Bilac, o scintíIIante-Xi I preso da gente aociavel de 

terato carioca, numa das suas' adeantada cidade. 
nossa 

çao. 

O snr. Luiz Teixeira de Bar- je quiz submetter a essa innova-

ros Júnior deixou de ser empregado 

desta folha. 

Passou-se o primeiro de Abril, 

e o pubüco divertiu se como 

sempre, passando petas e mais 

petas, cada qual mais excêntrica 

e engraçada, sendo que alguns 

gaiatos sem a necessaiia po-

lidez, aproveitaram-se da data 

para escrever cartinha* desafora

das e insultuosas a pessoas que 

nada lhes deviam: tiraram a 

placa de u m distincto clinico, e 

toram colloca-la em uma casa sus 

peita, e fizeram outras tantas tri 

polias dignas do despreso ia gen

te pacata. 
O primeiro de Abiil nilo toj 

por conseguinte bem comprehen-

dido__rjor esse3 individuos. que 

são sobejamente desaquinhoados 

de espirito. 

(4) 

aixao G 
^tilio Sílary 

Traducção de 
Canelo de Albuquerque 

F r i m e i r a -p>a.xrto 
O PROFESSOR CARDENAL 

I 
CHEGADA A* ALDEIA 

brilhantes chronicas, assin^ apre

cia o primeiro de Hbril : 

<Diz o amável Larous^je^nfoui. 

te de erudição ie muita gente boa 

— que em 1654, quando o rei 

Carlos IX de Franca decretou que 

o primeiro dia do anno, até então_ 

fixando no dia 1. de Abril, pas

sasse a ser 1. de Janeiro—mui 

ta gente^ por carrancismo, não 

A esses retrógrados começou 

então o povo a perseguir com pi 

lherias e chalaças; quando che

gava o 1. de Abril, a gente en 

graçada mandava aos adeptos do 

antigo regimen presentes simu 

lados, corbeilles cheias de calháús, 

caixinhas artisticamente pintadas, 

em que o testejado encontrava, 

em vez dè jóias ou doces, u m 

rato morto ou u m sapo vivo. 

Assim esta usança dos logros 

de 1. de Abri! já tem quatro sé

culos de edade; ha quatro sécu

los que reservamos u m dia de 

cada anno para a pratica de lo

gros inoífensivos servindo-nos de 

todos os outros dias para a prati

ca dos logros mais sérios, com 

que vivemos a mystilicar- nos 

mutuamente.» 

M a s infelizmente assím não 

conceberam os rudes engraça

dos de domingo passado, que ti

veram como recompensa o des-

os mais corajosos ticaram. O pro
fessor chegou-se a um deües, e, 
aeariciando-lhe a face, disse : 

— M e u menino, sou estranho á 
aldeia. Sou eu quem vem substituir 
|o sr. Hormay, o professor de Neu 
' ville-aux-Joütes, que morreu. Estás 
vendo como travo relações comtiço 
logo? 
O pequeno, que João segurava 

pela blusa, fez um movimento brusco 
para libertar-se. 

—Nada receies, disse o rapaz ; 
eu não sou màu. Como te Chamas ? 

- Para que quere3 saber ? 
—Nao me trates por tu, pe-

Qjando a carroça entrou na 
aldeia, meninos esfarrapados, as 
pernas semi-nuas, gritavam, atra-
cando-se, junto a uma cerca deiqueno? 
espinhos. Ao verem gente estranha. — E tu não me esta9 tratando... 

— A minha idade dá-me direito 
isso. 
O menino, atirando ura aoeco 

cessaram de gritar 
—Ali estão os meus futuros 

discípulos, pensou João Cláudio 
Dirigiu-se para o grupo que, ao | á mão de Cardenal, debatia-se, ten-

vel-o aproximar-se, ficou logo em tando fugir. 
attitude hostil. —Larga-me, gritou elle. 

Alguns dos meninos fugiram; Primeiro has de me indicar onde 

* * 
Vamos ter u m rink em Ytd. 

Esta nova não é de primeira mão 

porque já toda a cidade está farta 

de saber que vamos ter u m 

rink. 

Esse gênero de diversão tam

bém não é novidade para os ytu-

anos, que em tempos remotos 

tiveram aqui u m rink, não cer

tamente moldado á moderna, com 

patins aperfeiçoados como nos 

promette a empreza João M>llo, 

mas u m rink emfim—tivemodo. 

A convite do amável cavalheiro 

que dirige a empreza, fui hontem 

visitar as obras de cmstrucção do 

rink, que vai ser como se pro

ve o ponto de rendez-vous da 

elite de nossa sociedade. 

Será levantado u m elegante 

barracão nos fundos do Hotel 

Perez, no largo do Bom Jesus. 

cuja pista para a patinação terá 

9 metros de largura por 28 de 

fundo, em quadra, e não como 

estava a principio resolvido que 

era—em circulo-

A empreza terá annexoao rink 

uma secção de tiro ao alvo, além 

de outros divertimentos lícitos e 

populares. 

As obras acham se adeantadas 

e dentro em breve tempo teremos 

o rink funecionando. 

Eu cá por mim bato palmas á 

empreza, e penso que o mesmo 

fica, na aldeia, a hospedaria Pilpret, 
—Defronte da egreja. 
—Obrigado. 
Alcançando a liberdade, o garoto 

raspou se assustado. Os outros a elle 
se reuniram. Trocadas algumas pa
lavras, o grupo, apanhando pedras, 
pôz se a peiseguir a carroça e 
Cardenal com gritos, risos, vaias. 
Algumas pedradas atravessaram o 
toldo, já em mau estado, outras 
roçaram pelo corpo do professor. 
—73elU população 1 murmurou o 

moço num sorriso triste. 0 acolhi
mento do9 filhos faz-me presagiar 
o dos paeS. 
João Cláudio parou o cAvallo 

diante da hospedaria, que tinha 
por titulo estas palavras inscriptas 
numa taboleta de folha, pendurada 
a uma barra de ferro espetada à 
parede : A fronteira belga. 
U m homemzinho, com ar de es

pertalhão, magro e nerv >so, o es-
talüjadoiro Pilpret, appareceu á so 

deve fazer toda a nossa sociedade 

de bom gosto, pois o exercício 

da patinação alem de ser como já 

disse o noticíarista do Republica 

u m bello passatempo, é de in 

contestável valor gymnastico. 

E demais passamos aqui noi

tes continuas sem termos u m a 

diversão, dessas que estreitam a 

sociedade em um vinculo de pe-

renne fraternidade. 

Oxalá que as senhoritas 

e rapazes ytuanos saibam corres

ponder aos esforços da empreza, 

auxiüando-a com as suas genti-

lissimas presenças. 

Eu apezar do meu já bojudo 

abdômen, na phrase do Arthur 

Porto, antecipo a minha promes 

sa de comparecimento todas ns 

noites, para fazer jusa u m premiu 

dos muitos que serão distribuídos 

aos patinadores. 

Jucá Surdo. 

VARIAS 
No intento de também fazermos 

uma inofensiva gracinha no dia 
primeiro de Abril, demos começo 
na primeira pagina do nosso numero 
daquelle dia, a uma noticia sem 
desfecho sobre a epigraphe «Grande 
escândalo» a qual íoi phantasiada 
por nós. 

Algumas pessoas vieram ao 
nosso escriptorio reclamar o supple-
mento em que devia, no seu modo 
de pensar, terminar a referida no
ticia. Tomamos então o nosso fartao 
de riso e desculpamo-nos com a 
pilhéria. 

leira da p »rta e cruzou Os braçcs 
sobre o peito. 

— Q u e dezoja ? perguntou elle, 
sem preâmbulo, a João Cláudio que 
se aproximava. 

-Sou o novo professor de Neu-
ville por quem esperam. 0 sr. de 
Fohê, o maire, não o preveniu e não 
lhe pediu que me preparasse ura 
quarto, onde devo ficar até inatallar-
rae no edifício da escola ? 

— A h ! o senhor que é* o sr. Car
denal ? 

—Sim, sou eu. 
— E aquelles dois velhos que se 

não mexera ? 
—São meu pae, que é cego, e 

rainha mãe. 
—Bem. Tire o cavallo da carro

ça. Seu quarto está prorapto; pôde 
vir. 

Pilpret aproximou-se da carroça: 
—Isso é* que c a sua mobília, ar. 

Cardenal ? 
E'. {Continua) 



RE U3LI0A 

V sítou-nos em e mpanhia d<> 
dr, Mamede Silva, nosso dedicado 
delegado de policia, o snr. dr. Edmur 
de Souza Queiroz, distincto advo
gado residente na Capital. 

Permutarão as suas respectivas 
i-adeiras os snrs. professores Luiz 
de Sampaio .arruda, do grupo 
escolar «Cesano Motta», desta ci
dade, e Salvador dos Santos, do de 
Limeira. 

O dr. secretario do Interior 
olficiou ao presidente de nossa 
municipalidade pedindo informações 
sobre si a escola do bairro do 
Toboão, acha-se installada na sede 
deste uiunicipio. 

Diz o Diário Popular : 

— A importância de seis mil 
contos, que a União deve a S. 
Paulo, sò era 1907 será satisfeita, 
caso o futuro governo entenda fazel-
o. Parece que o sr. dr. Rodrigues 
Alves, por ser paulista, tem escrú
pulo em realísar esse pagamento. 

Os juizes de direito snrs. drs. 
Rosa Furtado, de Pirassununga, e 
Mesquita Barros, de Serra Negra, 
vão perrautar entre si as suas co
marcas. 

Era Petropolis suicidou-se in
gerindo uma dose de cocaína, a 
senhorita Julieta Jardira, solteira, 
de 33 annos de edade, e cunhada 
do sr. Pedro Gracia Filho. 

Era muito estimada na socie
dade daquella cidade e ia casar-se 
brevemente com o sr. João Duarte 
Silveira, secretario da Câmara Mu
nicipal. 

Este, quando soube do suicídio 
de sua noiva, ficou desvairado, 
e tomando um tilbury, seguiu em di-
recção da Cascatinha. 

Os amigos estão em sua pro
cura, sem entretanto encontral-o. 

D. Julieta Jardim deixou cartas 
despedindo-se da família. 

Dizem que o suicídio foi cau
sado pelas declarações dos médicos, 
que aconselhavam o não casamento, 
visto d. Julieta ser tuberculosa. 

Diz o Correio do Salto que 
acham-se concluídos os trabalhos 
preliminares para o abastecimento 
d'acua e rede de exgottos [daquella 
adeantada Vilia. 

A respectiva planta vae ser 
apresentada á Câmara Municipal 
para sua apreciação e approvação. 

Foi removida a professora snra. 
d. Anna Carolina de Sampaio Alvira, 
da primeira escola do districto de 
Matto-Grosso, municipiode Batataes, 
para a mixta do bairro Alto nesta 
cidade 

O secretario da Fazenda deferiu 
o requerimento da exraa. snra. d. 
Maria Josepha de Cerqueira, desta 
cidade, recorrendo do lançamento 
do imposto sobre o capital. 

O Tribunal de Justiça julgou 
a seguinte appellaçãO civíd desta co 
marca. 

N. 4.622-Ytú-4ppellanteJ. Cor
deiro ; appellado, coram. Francisco 
Alves Barroso. Reíator,o sr. B.Bastos. 
Derani provimento para que o juiz 
julgue de meritis 

E' esperado este mez em S. 
Paulo um official de eavallaria do 

da ccmmissão de ortíeia"S encarre
gada de Instruir a Força Publica 
do Estado. 

Já foi expedida r. portaria con
cedendo licença aô nosso distinoto 
collega snr. dr. Araadeu Lisboa, do 
Diário Popular, para aceeita r O 
carg > de cônsul da .Republica do 
Equador em S. Paulo. 

Na sala do jury era Santa Cruz 
das Pahneir.iá, foi solemn emente 
collocado, no dia 1' do corrente, ; 
imagem de Christo. 
Falaram por essa oceasião divei 

sos oradores. 

Uo prograrama e sua adopção. 
Só depois do conhecido o re

sultado dessa reunião, é* que o 
governo brasileiro convidará as de
mais nações do continente. 

o\is v,ito íranê z qn« vem fazer parte, canos p-ira e fxamju do pr jeeto^ rente o annivorsario natalicio do 

nosso illusirc amigo snr. dr. 

Leoncio de Queiroz, por cujo 

motivo ajuntamos os nossos cum

primentos aos muitos que s.s. re

cebeu naquelle dia, de seus in-

numeros amigos e admiradores. 

-*~Traz-ante-hontcm foi o es-
timavel cavalheiro snr* Agnello 

Cicero de Oliveira ngradavelmen-

te surprehendklo com a presença, 

em sua propriedade agrícola, de 

muitos de seus amigos, que foram 

levar-lhe suas saudações por 

motivo do seu anniversario nata

licio, festejado iiaquelle dia. 

O snr. Agnello recebeu-os a 

todos com a costumada affabili* 

dade,offerecendo-Ihes uma soirée 

dançante e musical que se pro 

longou até alta madrugada. 

Hygiene no «Grupo» 
Os snrs. drs. Valentira ^rowne 

inspector sanitário e Graciano Ge-
ribello, Intendente de Hygiene, vie
ram ao nosso escriptorio informar-
nos de que não tem fundamento a 
reclamação que acolhemos em nosso 
ultimo numero, relativamente a la
trina do grupo escolar «Dr. Cesario 
Motta», desta cidade. 
Dizem-nos os dignos funeciona-

rios, que a latrina não se acha 
em estado de imminente perigo 
á saúde das creanças, como diz o 
nosso informante, pois existe nella 
rigorosa limpeza, que é quotidiana
mente fiscalisada. 

O único defeito que se nota na 
referida latrina, é ser a mesma como 
as demais na cidade, de fossa, o 
que impede uma hygiene radical. 

Mas isso não se conseguirá 
emquanto não tivermos exgottos. 

Como a reclamação sahiu no dia 
I" de Abril, apesar de ser o nessp 

CHEQUES FALSOS 
O snr. dr. Raphael Sampaio, 

impetrou uma nova ordem de 
habeas-corpus em favor de Gui
lherme Turk Junicr, implicado 
na falsificação de cheques do Bri 
tish Bank, allegnndo ter este es
tabelecimento requeridoá policia 
novo inquérito sobre o caso dos 
dois cheque?, falsos, no valor de 
135-O0O$ÜOO de réis, pagos pe

lo mesmo banco. 
A câmara criminal, por una 

nimidade de votos, não tomou 
conhecimento do pedido, negando 

a ordem de apresentação do pa

ciente. 

PR. CAMPOS TOLEDO 
Esteve nesta cidade o snr. dr. 

José de Campos Toledo, juiz de 
direito ultimamente removido 
para Ytu, S.S. veiu tratar da ins 
tallação de sua casa, e denfo em 
breves dias virá assumir o exer

cício de seu cargo. 

umprimentamol o. 

INQUÉRITOS 
0_ snr1 dr delegado de policia 

vai remetter ao dr. promotor 
publico da comarca, os inqueri-̂  
tos instaurados sobre os delictos. 

MISSA 
Será restada depois d'amanhã, 

sabbadc, ás 8 horas, na egreja 
da Ordem Terceira de SãO Fran
cisco, a missa de Io. dia em 

informante pessoa digna de todo,! surfragio da alma do venerando 
o credito, quem sabe se cahimos ?... ancião sni. Manoel Martins de 

CONGKE^SO PAN-AMERICANO 

A Noticia, do Rio, garante a 
inexactidão dos boatos propalados 

Padua Mello. 

Imprensa 
Sob a direcção do snr. di 

no interior, dizendo ter o governo j Adolpho Araújo conhecido jorna-
brasileiro proposto o adiantamento 
do Congresso Pan-Americano, que 
será effectuado na épocha spraza-
da, conforme ficou combinado pela 
quasi unanimidade das nações ame
ricanas, mesmo no caso d^ três ou 
quatro pnizes não se fazerem re
presentar. 

A redacção do projecto do pro
gramam dos trabalhos ficou termi
nada ha dias pela commissão espe 

lista, vai apparecer em S. Paulo 
mais uma folha da manhã, cuja 
redacção será installada á rua 15 
de Novembro. 

de que são apontados como au-

tores Maria Messias e Francisco 

dõs~~5antos Pinto, vulgo «Pinto, 

GABINETE DENTÁRIO 

O hábil cirurgião dentista sr. 

Getulio Grellet participou-nos 

que mudou o seu gabinete den

tário para a rua da Palma n.51. 

C Â M A R A M U N I C I P A L 

Reunir se-ão despois dama-
nhã, á hora do costume, em 
sessão ordinária, os snrs. verea

dores da nossa Câmara Muni
ciai composta do srs. Elihu fíoot, cjpa] 
Joaquim Nabuco e ministros do 
México, Argentina, Chile, Costa Rica 
e Cuba. 
Os membros dessa coraraissão 

estão de inteiro accòido era arredar 
do programraa asidéas já discutidas 
nos dois primeiros Congressos, nos 
quaes não obtiveram consenso geral, 
isso para evitar possíveis dissidên
cias no seio da futura reunião, pois, 
tratando-se de nações soberanas, 
claro é que nenhuma dellas se su-
bmetterá a imposições extranhas, 
só admitindo para pautar a sua 
política actos e resoluções, da maio 

ria. 
A doutrina do estadista argen

tino Luiz Drago não foi nem re
jeitada, nem aceeita sendo que a 
proposta para sua apresentação está 
de fôrma a ser aceeita pela con
ferência de Haya, si não fôr admit 

que nessa sessão 

edis tratarão do magno 

Consta~nos 

os snrs 
problema da rede de exgottos 

e reforma do abastecimento de 

água á cidade 

Cumprimentos 
Completa hoje mais u m anni 

versario natalicio o nosso amigo 

snr, Orosimbo Carneiro, intelli-

gente moço que exerce o cargo 

de escrevente juramentado io 

cartório do segundo officio. 

O Orosimbo vai ter hoje a 

satisfação de ver quanto é esti 

mado por todos os seus amigos, 

que o deixarão certamente com 

tida pelo Congresso Pan-Americano.' a s COütellas em cacos, taes os abra-
Assim sendo, iss i uão parecerá ge ] h e promettem. 

uma ̂ hostilidade feita á Europa. S a u d a m o l 0 afetuosamente. 

No dia 4 reunem-se em Was- _ p a s s o u . s e n 0 d j a 2 do cor- de deputado íederal, o dr. Car 
hin^toa 03 diplomatas sul-amen «-«rassou se nu um * i i 

lospedes 6 passageiros 
Regressou a 3. Paulo o wnr.dr. 

João Martins de Mello Júnior. 

—Partiu para S. Manoel.onde 

é residente o snr. Jonas Ortiz. 

—Seguiram para Piracicaba, 

afim de inspeccionarem a cida

de, os snrs. dr.- Valenthn Brow-

ne, inspector sanitário do distric

to e o fiscal de hygiene Antônio 

Penalva Costa, aqui residentes. 

— A f i m de. passar o dia do 

anniversario de seu filho, snr. 

Agnello C. do Oliveira, esteve 

nesta cidade, o snr. Ricardo 

Pinto de Oliveira, despachante em 

Santos, que regressando a con

tinuar no exercício de seu impor 

tante cargo, teve a gentileza da 

enviar-nos as suas despedidas. 

NOTICIAS POLÍTICAS 

Tirámos da Vida da Hoje : 

Informam nos que o dr. Cân

dido Motta, desgostoso com a 

orientação que tem sido dada ao 

partido dessidente, considera-se 

já desligado do mesmo partido. 

Dizem mais que sua exa. tara 

publica ruptura com os seus 

ex^correligionarios na próxima 

reunião convocada para o dia 7 

de Abril. 

— S i como parece, o dr, A m a 

ral César, resignar a sua cadeira 



REPUBLICA 

doso de Almeida seiá indicado 
pela Commissão Central para o 
substituir e o dr. Amaral César 
virá para o congresso Estadoal. 
—Ouvimos dizer que o co 

ronel Fernando Prestes será re
conhecido na Câmara Federal 
muito embora s. exa. esteje re
solvido a não acceitar em hy-
pothese alguma a sua cadeira. 

Recebemos cinco exemplares 
da valsa de propaganda, "Sa^ 
honete Japonoz na ponta \\) 
os quaes satisfazendo a vonla* 
de do remrtttente. distribuímos 
a cinco das mais distinetas 
pianniatas ytuanas. 

A apuração linal (ia eleição 
para presidente e vice-presis 
dente da Rcpubhca, nesie 
Estido deu o seguinte resultado: 
AíTouso Penna 28.503 votos 
Nilo Peçanha 29.953 votos. 

A 2> do correm© instillar* 
se-á o congresso para tomar 
couhecimcnto do convênio de 

Taubaté. 

Recebemos pela primeira vez 
o magnífico diário italiano, de 
S. Paulo, li Secolo dirivido 
pelo jornalista dr. Antônio 
Piccarolo. que é também seu 
propiietarío. 

FEITIÇARIA? 
Narram que era Espirito 

Santo do Pinhal achava-se 
doente uma mulher que segun
do diziam os crédulos estava 
enfeHioada, pois que além de 
ter, por diversas vezes vomi
tado cabellos e pedaços do 
baeta, tinha uma agulha crava* 
dano pejto, coisas sô de íeiti 
caria mesmo | 
As pessoas, porém, que têm 

a felicidade de enxergar mais 
de dois palmos adeante do 
nariz, affirmavam que á pró
pria enteitiçada não passava 
de uma victima de uma preta 
velha, que a envenenara dan* 
do-lhe um pão a comer. 
O certo è que o delegado 

de poticia ao conhecimento de 
quem toi levado este facto, 
mais propenso» |i segunda opi 
niüo, dirigiu se com as forma
lidades lega-es para a casa da 
doente» de cujo peito coase 
gniu realmente extrahir um 
pedaço de agulha, que fora 
alli collocado de forma porque 
a doente não sabe explicar 

CARDEALj.BF/iSlLlÊhO 
Já se acha era terça da sua 

pátria o primeiro cardeal da 
America do sul, e nosso com-
patriota d. Joaquim Arcoverde, 
Arcebispo do Rio do Janeiro. 

Foi extraordinariamente bri
lhante e iudiscriptivel a recÇ-l 
pçâo do mais elevado membro 
do catholicismo brasileiro, em 
quem recahiu a escolha de 
S. Santidado para representar 
o nosso paiz no Sacro Collê io. 
A grandiosa e commovente 

ma\ifosta<;ão popular feita »" 
illuát' e prelado, e na qual 
tomaram parte todas as classes 
sociaes, foi a exoressão mais 
sincera e expontânea da gra
tidão do povo brasileiro pela 
alta di4mcção com que Pio 
<X acolheu o Bra/il. 

Todos os juruaes descreve
ram longamente os delirantes 
festejos da recepção, cujo en 
thusiasmo doscommunal, mere
ce especial registro 
Congratulando-nos Com o 

povo catholico pela feliz rhe* 
gada do cardeal brasileiro. 
enviamos á Sua Eminência 
as IIO89HS saudações. 

Secçâo alegre 
Fntre ebrios, na taberna : 

—Cora que então meu atui 
go és o grande inimigo da 
religião ?... Não adraittes ao 
menos o repouso ao domingos ? 
—Exaclo ' Eu sonho uma 

religião qne mande trabalhar 
aes domingo e descançar o 
resto da semana. 

Transformar rato em gato 
Toma-se uma dúzia de rato*-

vivos os quaes se leehara em 
,uma ratoueira forte sem se 
lhes deitar alimento algum. 
Então, os rato , acossados pela 
fome, começarão a comer uns 
aos outros; o mais valente 
ficará por ultimo, só e si sol
tarem este, já habituado a 
comer os seus semelhantes, 
não procurará outro alimento 
e se tornara ura gato feroz 
que os destruirá a todos. 
Ha exemplos inconstestavois 

da efticacia dt̂ ste recurso. 

Menim, loira Cubana 
De cabellos encrespados, 
Se tu não vens p'ra semana, 
Nós «ficamo escangaiados». 

O mentiroso, é semelhante á 
aranha, forma m uítas vezes 
uma teia enextrincavel,na qual 
fica envolvido sem poder sahir, 

Um credor entra em casa 
do devedor, que está sentado 
á mesa comendo ura peru ! 
- Paga ou não paga o que 

me deve ? 
—Impossível, estou na mi

séria ! 
— N a miséria 1 E come peru ! 
—Como, porque não podia 

sustental-o mais ! 

Secçâo Lioie 
AO PUBLICO 

•r Scientifico que veio hoje o 
fiscal de sellos com lavramentos 
p carregando maço de phos-
phoros e de velas te tomando 
nota de algumas palavras que 
disse, por não ter assignado o 
tal termo, pois as minhas pa
lavras forão peior das que fo-
rão tomadas notas:—vou im* 

formar «me na DH g«eia u>c 1 
era S. Paulo c se tor justo pa
garei o impo do ou r tirarei os 
artigos. Pois c muito sabido 
que quem muito se abaixa... 

Ytü 4 de Abril 906. 

Antônio da Costa 1'oimbra. 

Amélia de Campos 
Mello, muito agra
decida a todas as 
pessoas que concors 
reram ao sahimeuto 
dos restos mortaes 
de seu finado mari

do MANOEL MARTINS DE PA-. 
!>U\ MELLO, as convida de 
novo e a todos do suas rela* 
ções e amisade, para a missa 
de7\ dia, que será celebrada 
na Egreja da Ordem Terceira 
de S. Francisco, no sabbado 7 
'o corrente, ás 8 horas da ma« 
nbã, confessando se desde ja 
penhorada por mais este aclo 
de religião e caridade. 

i iiniFjjíão dentista 
Sefuíio §reílet 

Participa aos seus clientes que 
mudou o seu gabinete dentário para 
a rua da Palma ri. 51, onde contí
nua a díspoêição dos mesmos. 

Serviço com promptidão e ga
rantido. 

Mercado lunicipal 

Preços correntes 

Mínimo—Maxim<> 

"eijAo 
Farinha de milho 

« mandioca 
Fubá 
Milho 
BatíUinh/ts 
Batatas doces 
Café 
Palmitos 

! Alhos 
Bananas verdes 
Goiabas 
Cará 
ArrozBenefieii^o 

» cora casca 
Peixes 
Gallinhas 
Francos 
Ovos 
Porvilho 
Amendoim 

alqueire 

Arroba 
Dúzia 
Rf-stea 
100 

alqueire 

fi*»irap 

Uma 
Um 
Dúzia 
alquair' 
alquein 

12$ 
6$ 
6$ 
4$ 
4$ 

13$ 
6500 
7$ 

4500 
4500 

5$ 5500 
2$ 2500 
6$ 
2$ 
600 
500 

6500 
'ò$ 

|700 
3600 

2500(3000 
5$l350íi 
18$ 
5* 
1$ 

1200 
lá 

1200 
10$ 
2$00 

20$ 

1200 
1400 
120C 
1300 

3000 

Ytú, 4 de Abril de 1006. 

O ADMINISTRADOR 

Mario Camargo Fonseca 

W 0r. & Queiroz | 

Dos hospitais do Rio e de S. 
Paulo, dá consultai grat;s 

aos reconhecidamente pobre», 
das 7 ai. 8 horas da nianhj. 

Residência e Consultório 

L A R G O DA MATRIZ i\ 

Os Advogados 

RAPHIEL c SAMPAIO 
JOÃO MARTINS DE M- JÚNIOR 

H F0NSEC1 FERRAZ-
ESCRIPTORI»: 

T AVESSA DA S É N 

S Paulo 

iscrivaninha 
Vendo-se uma, de systema 

inclinado, própria para cartó
rio ou escriptorio. 
Para ver e tracíar no es« 

vínptorio d*esta folha. 

Arliüi, Pires & Omito 
COMMISSARIOS 

IrfcixsilF^stulsi S o u z a , 
. i r — o ; 

3 0 0 *43l C3CJw-z\ 

phico AÍRF»1 JFfcES 
Recebem café e outros gêneros nacionaes á 

commissão e prestam conta de venda á 

vista. 

Especialidade em venda de Gafes baixos 



REPUBLICA 

mmn DE mm SCÂCÍOTÍ 
O melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Cliirnico do Ks 
tudo e approvado pela Junta 
de Hygiene de são Paulo. 
Único especifico eflicaz e 

infallivel contra as 
PARASITAS, CASPAS e a 

QuEDA DO CABfíLLO. 
Garante-se resuludo completo no 

tratamento. 

VE;VDE-SE UNICAMENTE no 

ítlSTOW 
3J . 

Largo da Matriz-PIRACICABA 

ASSEIO PROMPTIDÁO E MODICIDADE 

eniholina 
DE 

PPHiM 
Novo e precioso especifico 

contra dore< de dentei ouvidos 
e cabeça, e contra nevralgias. 

Granado & Com. 
12 Rua 1\ dê Março 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pliannaciás e 

d̂rogarias do Bráxil 

ESCRIPTORIO 

D E ADVOCACIA 

Dr. José Piedade #3 
&$5 Patrocínio de causas cíveis, « i ^ 
T v V coiiniicrciaes e crüuiaacs, e m 1. \*^ 

f»\í! e 2 instâncias; defesas e aceu-
^ • A sações perante jury.em qualquer 
'í^a comarca do Hstado; piucuratorio» 

f nas repartições publicas, empres-

tinios hypothccarios. cobranças; 
tudo mediante honorários niudi-

m 

neste grande hotel têm so hospedado as mais distinetas famílias, e os homens mais notáveis que 
têm vindo a esta cidade. 

Adega e serviço de Copa, irrepi-elien.iveia—O serviço de cozinha 3stá a cargo da família do 
proprietário. 

João Baptista de Castro-PiRÃCICÂBã 

Attende a chamados, qualq 
hora para serviços na policia 

m 
m 
m m ^A> 

B 
u e r SSSeJ 

f 
EftCRIPTORlp : a-*' 

20—Ena do Quartel—20 á | 
[Oas II i\$j tarde] £k 

RE9IDENCÍA %$ 

34—RÜAVERIDIAXA—34 | | 

TELEPHONE ,645 %* 

1H S. PAULO m 

mmmmummmM 
íixir nutritivo de carne 

Preparado Por 

Granado & Comp8 
Valioso estímulauts para "restau

rar forças exhausta", ou "tonificar 
junções depreciada"' 

Nas ''moléstias do peito" e es
pecialmente na "Tuberculose pulmo
nar' tem dado excellentes resultados. 

Granado é Comp. 
Riui 1* do Março, 12-Riu de 

Janeiro 
E nas principaes píiarmacias v 

drogarias. 

O MELHOR 
A Preços de 

eooHâ 
DO BRAZÍL 
São Paulo 

uor 
Tibaína 

[ de Grana ri o Cun a «yphi lis e rodas as 

j suas nnnifcsUçòes secuNda-W, as produc" 
j ções darthiosas e cancerosas, rheumatis-
[ iuo e affecçòes geltosas. 

Qpanâdo St Qomp. 
Rua 1. de Marro. 12 Rio de 

Janeiro, e nas principies pliais 
macias e drogarias do Rrazfl. 

à>m casa de (ffíífredo §reUet 

cflita da (Soitimercio 131—Vtú 
M D R * GRACIAXO DE S. GERIBELLO 

Í teto 

ANTÔNIO E 
armazém de Se ecos 

Tem seu conculfcorio á rua jlf 
do Commercio N. 115, ||j 

gg juntu a PHARMACIA SOUZA, CIA k, 
£9S íft. ' 

$ 

nnmii 

e Molhado Fffljjfc 

aavogaüo 
Dü Rroiívii- í-Vvsi* A 

particfj»̂ .' 

I!;«!'a tini d^i 

Vende se unia casa na rua 
da Palma, por preço baiatissi-
moi 

Para tratar nesta typo-
graphiu. 

Rua do Commercio n. 86 

YTTJT 
Neste bem montado estabelecimento, o publico e w o n 

Irará sempre um comtdeto sorlimento de g-merus lauto na 
cionaes como estrangeiros, por preuus baratis imoy. 

VER PARA CRER 

Ros setra cliente?; 
a sua residência 
prédios novos de 
o.^üir. loaquim 

ÍWiHira Uitíi 

!í 
t;r\(,i\o DENTISTA |5 

rorm.uln I(t.Ja Fí.Cldàa;le cio K 

•J "i dioínn do Rio He Janeiro fft 
! 3 Participa aos seus clientes e ás j|J 

g pessoas que desejarem utUisajr* f 
á_ se dos seus serviços protisiuna- ú 

p es que mudou-se para a casp nj3 
ij] do Largo da Matriz. 

|J£ Consultas e trabalhos K 
n 

vi 
f/o 1/2 dia ás 5 da tarde. 

-~>«*rj*^5«.. •-^•^i-->--: 


