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Assignaturas : 

Anno 15:000 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
Jicdacção e administração 
Rua do Commercio N. 62 

Toda a correspondência d^ve 
ser dirigida *o rfirectóf—Juvenal do 
An arai. 

O tooenio 

BffA 
Tudo é nada no mundo, o nada á tn Io, 
Forque tudo do nada foi tirado ! 
Porque no nada tudo é transformado, 
E ao nada volverá num dia tudo 1 

Deus do nada com um j^esto tiroj tudo 
Pois do nada o universo foi tirado ! 
E num dia no mtda transformado, 
Deixará de existir ! e assim vne tudo. 

Só nossa alma persiste ; e Deus -eterno 
Cuja essência c <le st mesmo íncreada, 
}Jor ser um sêc divino,—i£nce supremo ! Está finalmente resolvido o aeeòr 

do ''ntri; ns p,'dvernos do -. Paulo, 
Minas i' Rio para a cobrança da 
sobiv— taxa de três francos por sac-
i*:i d-' ealè exportado, iqcdida esta 
qu« os dous últimos estados rnsa-
savam adoptar. 

O aücôrdo foi resolvido em Nie-| 
tlierov entre os representantes âo-i] r~v-.-.--,-.y?—.-. .-•;-.--! ~-i-,--:-:ri ™? —.,-—,— ,—•• -- -., -. t—~, T^ZZ^ZZZ,.-^. 
l res estados, em perfeita eortliali-
ilade, o com a favorável eircuinatan-
eta de que nada fui resolvido sem 

Na potência do inundo agigantada 
Nesta terra, nos eèos, no próprio inferno 
Somente u , a palavra eu leio :—Na<la. 

JOAQUIM NABÜCO. 

JSFos nascimentos e óbitos 

2§O0O 

2$O0O 

oJOOQ 

1$C(?G 

nlia baixado nos grandes mercados 
consumidores êxtrangeiros, baixa 
que era attribuida a reluctancía que 

ça da sobr,é-taxa. Hoje, porém, lii 
Ulado o acçordo, é provável que. haja 
alta, que aliás já se manifesta em 
Santos, o principal empório do nosso 
commercio. 

A 

(Juanüo o casa-
dueto. ! monto se realizara mais 

E ? um serviço relevnntissimo que ; de dois kilometros le 
o distinoto estfidístn pre^g fí sua distanciado cartório ou 
teria, D cuia importa cia è ti >tori&. i i i r 

',, ', :. ,, ; da sala cias audiências 
ó •>• C 

v<», e o rxioo. sr. dr. Jorge L
1ibyrie.á 

será por todos reconhecido como 
um benemérito. 

§ 7*. Aos officiaes do registo 
de nascimentos e óbitos compete: 
N. 1. D e cada registo, 

inclusive u m certifica
do fornecido a pessoa 
que o promover 
N. 2. D a certidão 

do registo e m breve re" 
iatorio 
N 3. Da certidão do 

registo pou extenso 
N. 4. Das buscas, 

contados cs annos* do 
segundo e m diante, 
após a data d > registo, 
caria anno 

$ 'V. As pessoas que provarem 
n seu estado de pobreza com at-
testado d>> juiz de paz e do sub-
delegado de policiado districto 
Iria sua residência, íicarão iKea-

lMH'J\ f 1H í R H ie,l° c,;nn) (lc casa" tas do pagamento de quaesqu er 

Aesse caso, porem, os juizes e 
escrivães de casamentos não são 
obrigados a ceie ora l-~os tora da 
casa das audiências ou tios cartó
rios, salvo a hypothese de m o 
léstia grave de algum dos n u -
bentes que o inhiba de se trans
portar. 

. Lrt. 3*. A s certidões e editaes 
podem conter os dizeres cernes 
impressos, c om os claros neces
sários para os dizeres variáveis. 

Art. 4*. IN os emolumentos ta
xados nestas leis estão compra-
heendidas as razas. 

Art. Õ. Os.officiaes do resisto 
civil são obrigados a declararem 
cota,á margem dos papeis,os e m o 
lumentos que lhes cabem, sob as 

o pl< no conhecimento do exmo. sr 
prudente da republica, quede tu- E<V2 JliüJVIHj^TGS I Si o casamento tol
do foi informado. _ 0 sr. presidente do Estado) celebrado lora rio car-

Como é sabido, o nosso principal promulgou no dia 15 a lei do - toriõ ou da sala das 
' Congresso, estabelecendo os n;>~l audiências, pela dili-

vos emolumentos para o casa-! trenefa 2Q$^00 
mento civü,nascimentos e óbitos. g S'. Quando os editaes torem 

Minas e Ríc mostravam nacobran- D a m o s em seguida a integra ; publicados e m outro districto, 
da lei .* | perceberá o respectivo officíal 

Art. 1'. A cehdjração ou as-H periw autuação, publicação, re
sistência <> termo ou acto rió ca~.l cristo e certidão de habilitação 

u m terço dos emolumentos es
tabelecidos na primeira parte do 

samento civil serão gratuitos. 
rue o aecOrdo está defi-l Art. -*. Ficaívi,entretanto, es 

nítivamente firma db, è justo que, dn I tábelecidos emolumentos para os £, 2\, cabendr! e m tal"caso a 
envolta com muitas outras que tem ,._;.„ .,..„, . .... • : , . i 

... ' , seguintes casos . olhcial tine lavrai o termo do 
recebido, enviemos ao exmo. sr. dr. o -i o • • i 
Jorge Tibyriçà, as noésas sincera*! S !'• ̂  J«i«o.s de casamentos 
jcdícítaçõeti, tanto pela victoria que ' perceberão : 
acaba de alcançar, como pelo grau- 1 Pela celebração do 
deemp*idio que tem revelado em ! act;o [0\^A do cartório o-u 
favorecera nossa principal lavoura,; dn r;M|H ()as audienciãs 
procurando com admiiavel tenaci- i 

/ 

restantes. 
§ 4'. Quando os contrahehtes 

residirem e m districtos ilitferen-
t :s, e o casamento se realizar e m 

dade levantar o preço do sue pro-

s Ú •• Os olnciaes do 
i egistrô civil percebe -
rão : 

U e autuação,ecitaes, 
registo de editaes ou 
averbacões das senten-

Pclo tribunal de justiça foi 
julgado índio o processo de res
ponsabilidade iri-teutado pelo dr. ças a que se relerem 
Kranklin de Toledo Píza contra p s art. 42,5*5 e 116'do 
o ex-juiz de direito de > 'erra- | dec. n. 151, de 24 de 
Negra dr. José de Mesquita janeiro de /89ü, das 
Barros. certidões de habilitação 

outra circumscnpçao,os emolu
mentos da primeira parte rio § 2. 
serão divididos em três partos, 
sendoum terço para cada oíTicial. 

>' o*. Quando o casamento íôr 
jelebrado depois das dez horas 
da noite, o juize o olíicial terão 
respectivamente o dobro dos 
emolumentos dos §§ Í'.e2\ ('este 
artigo, 

Ç 6. As conducçOes para os ca-
sament(ts celebrados tora da casa 
tias audiências e do cartório se
rão fornecidas pelas partes mte' 
ressaclas, ou por ei Ias pagas con' sidente do tribunal de jusi L o 
forme o que for despendido. Ur. dr. José Xavier de Toli 

penas dos arts. 181 e seguintes 
do decreto ri. 17S. de 2!) de abril 
de 1593, quando imposta pelos 
juizes e do art. 4'. ria lei ri. B >6 
de oO de dezembro de 1904, 
quando imposta pelo secretario 
da i/ustíça e da òegurança P u 
blica. 

Art. o'. Revogam-se as dispo
sições cm contrario. 

Foi eleito únanimente pre 



REPUBLICA 

4Í1 £& % À Mi 
O Natal ! E' o dia da festa das 

creanças, ess«s queridos entesinlios, 

que sao as delicias do lar, qiw sa, > 

o mais caro penKnrd >s nossos affeo' 

tos, Ho nosso cuidado 

E com que anciã esperam ellas 
por este dia memorável, em que a 

egrèja comtuemora o nascimento de 

Jesus ! Apenas surge o astro diur

no, dourando as grimpas das mon

tanhas, saltam do leito e correm, 

quaes aligeras e travessas borbole-

tas, a procura cio presenre que, ao 

nascer, lhes trouxe 0 tílo annunciarlo 

pelas meigas propheeias, o desejado 

das nações—J^sus ! 
Com que infantil sofreççuídão so-

erguem a ponta da nívea e rendada 

toalhinha, que cobre a bandeija, por 

suas niítosinlias previamente prepa

rada, onde está o mimo, que o di
vino visitante llî s deixou logo que 

viu a luz da existeucía ! 

E' que dizem que .lesus,apenas nas 

ee, deixa a mangedoura de fíettriem, 
e vae, levado nas áureas azttas dos 

louros choruhiiis, visitar a todas as 

creanças, dando a cada uma um pre 

sentesinho de natal e imprimindo na 

rubicunda face de cada um i um sua

ve n pertumado osculo de amor : — e 

é por isso que as creanyas tèm um 

què de divípo... 
Eis porque ellas. na vesperi dn 

tão grande dia, ornam com flores, 

Pode o "Centro R^generador"con* 

tar com a minha fraca pessoa. f 

Ro^o a V. Exa. se digne trans-

mittir a cada um dos signatários da 

(iiocfto os meus sentimentos de pro

funda gratidão.—De V. Exa.=.AmQ. 

e Grd,=Alberto Scabra=*$. Paulo, 

20—XII—906.* 

Acha se entre nó*, em gozo 

de férias, o nosso amigo sr. Ma

rio de M cedo. dedicado profes

sor e m b. Miguel Archanjo. 

^«•Regressou de S- Paclo o 

sr. jPiancisco Antônio (hv-Nasci--

mento, ex-rieriicado fiscal io im

posto de consumo deste districto, 

iujnstamente demittido. 

- - T a m b é m esfá na cidade, e m 

goso de ferias, o estudante de 

pharmacia snr. Edgarri Pereira 

Mendes-

-«-Distinguiu-nos com a sua 

visita, ò snr. Pedro Kiehl. riis-

tincto professor no Salto de f tu. 

-«•Chegou houtem a esta ci

dade devendo seguir hoje para 

, Porto-Keliz, o illustre tv. dr. 

Inaugura-se boje a (7aixa de | Cândido Motra. 

Gonversão. I —Regressou de Santos Com 

' Isua a x m a família o sr. Joaquim 
Perante o Coulmando Superiop* \n , _ 

• Ualvao. 

O requerimento do profesor José 

Pinto Nunes, pedindo remoção da 

villa de Bomfiin para Burú em Ytú, 

teve o seguinte despacho: 

"Ainda nao está em concurso a 

o Ia pretendida". 

Consta-nos que o Centro Re

geu era dor V tua no pretende eleger 

para seu presidente o sr. dr. Gr;i— 

eiauo Genbirilo, 

Cltegou a capital o sn»\ Mare

chal Hermes da Fonseca, monstro 
da Guerra. 

Sospodes o vlajanto BISPO DE S. PAULO 
Está escolhido para bispo desta 

I dinee-je M" naenhor Leopoldo Duar
te ílva, bi&po de Corytiba. 

O novo prelado diocesano ê na
tural deste Estado, e já tem dado so* 

beijas provas do seu zelo apostólico, 

quer como parodio de .lahú e de 

Santa Cicília, quer como bispo de 

Corytiba. 

Parabéns á nossa diocese 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES 

A Câmara Municmai, aviz 

aos snrs. rnunicípes, quj o 

impostos de industrias e profís. 

soes serão pagos á boçca do 

cofre aiê o dia oi rie Janeiro 

próximo futuro. 

O u troai m Iodos aqueltes 

que tiverem de tazcM alguma 

reclama-lo sobre os ditos inr 

postos, deverão dirigir-se á 

Câmara riuraule esse te npo 

somente. 

da Guarda Nacional de Paulo 

2-5, á m 

DR ÍTIV A P Ü R T T O FELIZ 
O Senado Estadoal approvou 

limitem em terceira discussão o 
eia-noite projecto da Câmara n. 92, trans 

rendai e fitas multteores, pond-i njss • 

todo o esmere, a bandeija ou salva 

que deve receber a mimosa daMiva 

prestou compromisso e romou poasw j £ ) e 04 oura 
do Seu cargií, o snr. cnoitan José 1 * - - t 1 ifl,,;,u]A ,.„,,„ ,. crt..,-.,»„t....»., ., 
,, , , . , \ , n 1 J ,-»u haverá na Matriz a concorrida! lennuo paia a òoiocaoana a 
/íalaiimo do Amaral Crurgel, da (>«'* t . T ., 1 1 <mn c\nc\'* 
n 1 \mfcsa doaallo verba de òO'j:OQ(*s consignada 
Brigada desta comarca: ' unw, nu ijubtu. ^ 

_^ Neste dia todos os sacerdotes í por lei para a construeção de 

O snr. <\c. Edmundo Fonseca jcelebram três missas caria um, , um ramal férreo que ligue Ytú 

foi tiom-adn Gomuu&mrio de immi- ! 0m louvor da Santíssima Tciu-- a Porto Feliz. 
grai;á) de 1'. classe, na Europa» i 1 

O f*etinvidocavalheh'o snr. FVIvl F E S T A D<~> B O M - J E S U S 

••* ! Oomecarão h »je na Matriz as 

[suas tnoisacvò-a eoiniuerciaas tomo ' )1()vena-; dó S«'ím -Jesus, cuja 
mftosítas tremulas,aquelle bnnde,cpi« 1 represiaitíinte da nwuort.o-.tf tf nua L- • • 1 1 » ' I V' ' 1 
laminam eom curiosidade verda-jda pra,-a d- Sanins.' «nr. Ernris» i , ' V í . T'* *''"' "° , Feliz. 

de Jesus-Creanya. E que gõzoj eiauo Bicudo iniciou nesta cidade 
oi"ífavel sentam ao tomar, "com as' 

Sabemos que o snr. dr. A.I-

vim, o paladino desta grandio

sa iriéa, tem recebido, por esmo 

M celiadi), fi-mãu lk Co i p. 

Na seceào competente 

eamos o seu aniiunciit. 

• ANTA CASA 
O orestante 

Antônio th Aii nema m IÕ. 

Miamliu i_hiZürjt mstallaçõo ria_lii2LJ gera J 
cetnca neste importante esta' 

deín.mentri infantil ! 

Natal : A festa das creanyas ! 

Mas. ai ! Para nem todas este 

ftandioso dia é de festa, pois á mui

tas faltam os confortos da vida e os 

carinhos de mae : sào °s orpíiãos. 

Mas. hÁo iiupcrta ! Jesus tam

bém as visita e as afaga com parti

cular amür, e as beija com mais ami

zade. Di»rque eüe veio para os fracos 

e desamparados, para Os que têm 
uma dor n lenir ou uma lagrima a i-

. n rio toda a riespez , oir- menus 
enxugar : !__ . ' ' 

Natal / E' a testa rias creançns ! a quasi Q'M$ por sua conja j 
l\r/. \ E' u m excellente servic» í[U" 

o sr. coronel bampaio piestr, ;í 
Santa Casa, que lie ara muito boiii 

sej^da^cüiií^--

Etn nome rios p->l>res enti rmps 

OJLn?.fíf>lhiílos lhe agrariecemoí 

tfm útil melhí>ramento. 

le puieiro 00 proxim 

o ia 

tutun» 

motivo, muitas felicitações, en

viadas desta cidade e rie Porto-

pabU- janno. 

Servit á nesta solommdiii.il' 

0rchtjstra <\o estimade 

jTrisfão d/ariano, o que eqüivale 

cidmUi«> cni;o.nrfMjZtfl. nuca n.usica será rie pri-
I 
Minora nn 

i belecime.nto de caridade correra-

lem. 

portanto, uma festivi

dade dicriiii desta cidade, afama-

anus 
U snr. dr. Alí>Hrto Seabra dirigiu 

ao Centro Regenerador ^tuanoj* se 

guinte carti : 
«Exiuo. Snr. l*ies.idênte do Cen

tro Regenerador d* Vtú —CQrdeaes 

saudaeOes.-Síí agora posso agrade

cer a explendída mOoão de apoio e 

rie applausos qu" me fui dirigida pe' 

Io "Centi'0 Regenerador" dessa ci

dade. 
Não tenho palavras para exppri-

iriír a immensa satisfarão que tive 

aentindo-me prestigiado por perso

nalidades t;\o eminentes, e capazes 

de emprehender uma lueta a céo 

aberto, leal e franca. Penso qu",ii"*-
tí phase prenionitaria, esta lueta mio 

será inteiramente isenta de peiigos. 

O projecto. toi dispensado rio 

redí»cção, para ir Jogo á promul' 

gaç<ão, o que quer dizer que 

dentro em breve tempo, 'será 

uma realidade o novo ramal. 

* — 0 0 0 — 

DR. SAMPAIO FERRAZ 
Esta tolha hd*bontem riistm-

. çuidii com a visita do snr. rir. 

ria oe o esp eitiba' rio Culto reli- V' • 1? >t r • 

, ' ' .oampaio berra/, vuito trariicio-

S.'(wo' 4U&+,. l nal da AVpublica. 

O estimavel cavalheiro Híir.: Agradecemos-lhe a gentileza. 

Francisco lVriera Mendes l̂ i- -—000 — 

Iho, tem o seu lar enriquecido " C O N S Ó R C I O S 

com o nascimento rie um galante
1 . ̂ ° ^iíl ̂  ^° corrente rea-

„,euino, que recebeu o nome rie 'wou-̂ se o consórcio do sr. Guir 

—Giordano Bruno. 

E^C!)LA5 

A professora ria escola \uv I 

IIICH rio bairro de .V-nocalm 

.Felicitações 

CONFEREXCÍAS RELIGIOSAS 

io. u,.\ • *.« ..ouvir monseiinoj 

exma. sura. ri. Izahel do A m v , 

Correu., reassumiu o e.xe-cicio'1 

do sen cargo 110 dia 10 il*-

corrente. 

— C o m e ç a m hoje as feriai 

escolares, que se prCMOÍigiv 

rá.o até 26 de Janeiro inclusive. 

Tem continuado a concorreu-

fieis á nossa Matriz para 

Miguel Mars 

que aÜ tem roalisurio a* 

suas conferências religiosas. 

Vários livre pensadores tem ido 

ouvil'*as. 

CAa//-mAMJNlCIl'AL 

Reu nir-se-a 1 o riin 9 A fc 

Mas, isso prova a necessidad« d«t corrente a nossa Câmara ÍViur.i-

começar. ' c nal em sessão extraordinário* 

Pela minha parte, continuarei a ' , , . 

-• . i;Én;.ttB J, devendo tratar rie vanos assumi*. 

f.*zer O que estiver no* limites de ^ 

i a h a i forçaa. i tos de interesse publico. 

MlsSv 
Jni dia 21 tu resada a xn\s 

'sa de 7* dia por alma do ma 

loçrurio snr. Benediolo Orliz; 

ape<»r do tempo chuvoso foi 

regularmente concorrido. Foi 

cclebiante o reverendo >nr. 

1'a.dre JoSÓ Vi-c»nti que f -'/ 

a encnmmendaçiXo, 

lherme de Oliveira com a senho-

I rito Carmeihi Maria Laura \'ita. 

professora na estação de D.í a-* 

tharina. 

Foram paranymphos: por pin

te de noivoi o sr. Epamiuoudas 

Lugatti, e ria noiva o sur.Hns** 

ehoal Martini. 

•-"•Hontem realisou-se o cmi 

sorcio do sr, Ludwig Seher,em»r 

pregado ria Confeitaria Allemã, 

cem a senhorita Margarida Lin-

dner. 

Após o acto foi servido na 

Confeitaria Allemã uma profusa 

me^a de doces. 

Cooperativa gruni 
No 31 sorteio M premiado 

o n • k M. 

file:///mfcsa
http://solommdiii.il'


R E P U B L I C A 

TARA PESCA 
Na casa rio Nho Marco,che-

gou novo sortimeuto de pe tre
chos para á pesca, encontra-
se tunhetn anzoes encastuao 
rios para domados. 
ttua da Quitanda w lh 

Novo aviso 
A com missão a Imix 1 asgna 

da. nomeada pela Oam.ua, 
resolveu prorogar por terceis 
ra e ultima vez o prazo atè, 
31 do corrente mèz de De/mir 
bro. para procurar melhor | 

FUMO DO POÇO FINDO 
Chegou o abrnadu Turno do] 

Põe., lunrio, sobejamente co^ 
uhcjiilo dos fumantes í̂ eus a-
preciariores. No armazém rio 
NhòMairo. rua ria Qüitauda-.yS 
onde lambera se vendo o mes
mo 
ros 

EDITAES 

:uino picado o etu cigai 

O dr. José de Camp >s Toledo 
Juiz rie Direito riesía Co 
m irea de Yiü etc. 
V \z saber aos que o pivseir 

meio de liquidar a dividü ac j|â edita! virem ou delhs co • 
riva municipal, com o intuito [ uheüiitiihito tiverem une tendo-
de evitar ainda os meios coer- j.se reuni.Io no dh quatorze 
citivos resolveu fazer um des-j^e Novembro proxímo passado 
conío de 1UNT a todos oscon.ja junta revisora do alista 
uibuiutes que atè aquella ij&* '• 'mento de jurado* desta Co t 

ia vierem pagar a bocea de 
unar 

[ca, pela mesma junta foi rc 
Isolvido incluir no referido alis 
jtametito os eiriadaes Aurolia 

cofre os impostos em atra/ 
ficam pois avi/ados torins .o 
devedores da Gamara que atctn0 Auguslode Aguiar, Düiiiin 
.» fim rio corrente tnez de De* ' 
zeuihro os pagamentos leitos 
na Collctoria Municipal terão 
o desconto de 1,0% e findo 
este prazo a Gamara entiegará 
a dois o,; mais advoga ms to 
«ias as dividas afim de corem 
c dn\tdas executivamente com 
mais :>o -•/. a titulo de.inuiu 
rio aec>rdo com a lei u 09, 
de 15 rie (Jutub.o rie 190 bem 
vigor, F, para que chegueao 
coiihecimen:o de todos os Sn-
Tcressados e não possa alegar 
î ncrancia vai este publicado 
pela imprensa. I5u, Francis
co Terciia Mendes Primo, se-
cietano o escrevi. 
Ytú, oO rie Ouubro de 1906 
Hermogenes U. Ribeiro 
Dr. '-jraciaucf tieribelo 
Aiiolpho Dauer 

gos Fernandes ria Silva, Dv. 
Gastai) rie Franca Meirelíes.Üil* 
herlo Carnei'*o. Joaquim Bue-
no Kuivo, João -Io. Souza Cam
pos Nclto, João Auiorim, José 
de Aline ri i Sampaio SoOrinho 
João Seeirio de \íuieiria Mat' 
tos, Júlio fires ria Silva, Ma
noel Júaqunn da Silva Júnior, 
\llsael de Campos, iVhíuior rie 
Ajmeida Costa,Thoinaz da Sil
va Palhar̂ s. LVisíão Ma-iano 
Jun.oive Alfredo (Jualberto da 
Silva: foram eliminados' rio a-
listuieiito os jurado-: Augus4. 
tu Gusuiao.Beu d cl .-iuiajsto? 
i\ ixeUM. Francisco rie Aimei-J 
d* Ferraz,rraacrsco rieToleunl 
i'achoco,l>r. F ancisco Antoniol 
Nardy,Gidulif.Croliet,Joao Ba' 
ptUia de Mesquita S; 
-.loao NaiCÍZO rio 

José rie Andrade,Joaquim Lo
pes Pinheiro,Dr. José Hrenha 
RibeiroJ-uiz de frança Gamar-
^Manoel Malloue Oliveira,Ma1 

rio ( ezar,Augusto Marinho,0c. 
tavio rie bailes Pinto, Jesuino 
Fiancisco Martins rio Mello, 
Pedro Henrique Dias, Samuel 
Borges Correia José Pedmso 
da Silva,Luiz Corrêa, de Araú
jo, Francisco Corrêa de Mo
raes, ígnacio Bueno do Ne-
greiro, José Antônio ria Silva 
Pinheiro e Josino Carneiro.A 
Iodos os quars se faz *eieiiie 
que de conformidade com o 
aiiigo-iddo Regulamento ri. 
F3Í rie 10 de Novembro rir 
1892 poderão dentro do praso 
legai, i*to é até dia 2 de Ja
neiro próximo futuro, requo-
P T e reclamar contra as in
clusões e exdu^ões feitas. Da. 
do e passado nesta cidade do 
Ytú, aos d tzoito rie Dezembro 
rie mi! novecentos e seis. Eu 
Lnpereto Bo.rg.rs, escrivão inte
rino rio Jury-i e8C'PV!»-r(Assig-
nario José de Campos Toledo) 

Lsra conforme 
< I escrivão — 0 'rges. 

oces rie rlgos VMKI^Se 
iX 2ífõ<h.l laia de 1 k Io 
no negocio de Fernande 

Dias Ferra?:. 

CD 
CO 

itinpaio, \ 
Amar ri,Joào 

è>varisfo efilachado St mão d- e omp. 
c?et iria n o iôicu do 

Representante em Y T I T 
Poz, adiantamento cni dinheiro, uíferece sacaria e encarru-

gu-sc rio despacho <jc qualquerq auiidarie rie café para aquel-
la importante e acreditada íirmu. />aga h« sta praça os sal-
Uns das coutas de vendas, de sais coiiHüiíl.iiik\s 

2:̂  HUA DO COMMKaCK) 33 

Alfaiataria Bosta 
Homniunií^o aos sons anVgOs c ao publico cm ge
ral que abri d ininha alfaiataria a rua rio Santa lUta 
n* 117, aonrie preienri > S.MVÍNOS mesmos com todo o 

"capricho desejável 

TRABALHO PERFEITO E GARANTIDO 

x£Lx.*\j\)tò M\Jx)lxj\jh 
o 

tlutoX/o Sãllinha dã Cosia 

m 1 
^3 Cft.^rsz: 

•*-"> ^ , . . i, ^ j - » 

ca 
DE 

rT:LO SB210CCQ 
Grande sortintento de Relógios de todas as marcas e 

qualidades. Bijouteria de ouro e prata. 

Otficina de Ouriveis e Relojoeiro y 

THABAUIA-SE EM 9INZEL E GRAVURA j/. 

Preços modlcos-«o»-Í2tta do Commercio n. 62—YTU* 7 

CASA DE ARMARINHOS 
Ne^te novo estabelecinto encontra-se um bonito sorli-

mento rie coíjarinlios, punhos, giavatas, meias, lençes botões, 
agulhas, riit.-s paia î aclnna. Aríigos para senhorase presentes, 

Brinqutdow, papiis para cartas, riitos de t-êria e de todas 
as cores. Ihmilos cartões pngiaes, dito-; para felicitações c 
boas* fcslas. Grande sortimento de enfeites para |iresepes c 
arvores de Natal. 

AO P3ETIT BA&àB. 
Tudo barato 

Ver para crer 
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REPUBLICA 

larmoraria G líficínade laníaria fíuana 
RUA DO CüMMERCIU. N. 15A 

O abaixo m-signado faz scicnte ao respcitavc 
publico em geral, tiue nesta ofiiciaa, além de execu 
lar Com toda a perfeição (|iialquer obra em ruar.non 
egualinente executa em pedra granito, do Salto, pau 
construeções. como para túmulos, do qualquer foiv̂ a i 
desenho. Acha-se nesta casa uma exposiçüa de tia 
balhos teilos cm mármore e graiijto. 

Preços baratíssimos 

f 
DE 

fíAETANOLIUEBATORE & F. 

Os 

Mercadinho •aHensei ̂ mQ de íeite 

Ofterece-se u m a ama de leíct 
í te. no Salto, ncaza rie R a m a 
Ipra.-sa Giuseppe, á Rua José 

O Proprietária deste popu-Lweissohu. 
Urissimo estabelecimento avi-i 
za ao puhik'0 desla cidadeJ ,<^^ l̂ fc/ffl > 4 ^ De l,'<f 

que, chegando ultimamente de: -̂  3B*- -*- ̂  -»- -^-^^ precisa-w 
Itália, trouxe e m grande quan-; de uma b oa ama deleite a rvaDÍ 
lid.de o atamado viniio CE«jre'fet n. 40- nesta cidade. 
Z M S ü C L O que garante ser rie! 
pura uva e que não se e n v 
contra e m outra qnalquer pai te i 
rCste íci analvsado e m Sanlns.i 

fe 
jfcÈ.OifcS 

mmmmmm 

P. Boné Mi 

liili, Pira l C i 
p 

L OMMISSARIOS 

.1 ̂  vx s i ̂ P* £* iM. 3 «a £* « > "o.:» s a 

«330. «A «3 reco to I oc# £-£% 

Recebem café * outros gMi°.-os u-u-iónaos á 
comini-isâo e prestup, conta de ven [a a visl». 

Especialidade em venda de ca

ies baixis 

Hua 7 de Selcmhro — Sallu 
clreço sem conpeíencíâ 

V E N D E - S E acusa da 
rua ria \A nv nvão n. 1. 
nesta cidade 

Trata-se com 7. Bi cu-
do á Rua rio Commercio n*32 

cces de Mangaba -'à 
rie-te anno. vende-se e m 
j?asa de Fernando Dias 
Tenaz, a 4$0U»>. L;.ta rie 

l Icílo. Larjio rio Carmo — R u a 
o Commercio ir 173. 

a 400 s. okilo 
N iPadaria e ConíeilajiaAliemíi 

«6ESCRIPTORIO 

8 DE ADVOC^ 

* 

X3 

?2$ Dr. José Piedade ^ 9 

te^a 
Patrer:-'0 de causas ei 

coniiuerci. .s e criniin-cs, 
nstancias: defesas e aceu 

ivci?-fSí 
ein l-v*^ 

já&saçõcs perante jury.em qualqin''-fâtL 
(s^couiarca do estado; pTocuratorio'jj£jg 
P^&nas repartições publicas, empre:- S/̂ii 
Tf&^timos hypothecarios, cobranç. s;\*Jf 
*-^tudo mediante honorários [Hocí-*^* 

£>cus- • s 
•$«3? attende a chamados, qualquci *\* 
_l*'\hora para serviços na policia *j/+t 

li-/ 'Kft 
'rM ESCRIPTORIO : § g 
tt20-~*Rua do Quartel—20$$$ 
fjvr. [Das 11 ásj tarcu 

fr RESIDÊNCIA 

RÜA VKRIDIANA—í-í6jf 
TELEI*HÜNE ,645 

S. PAULO • 

H R R M O G B X K s li. KlBhjiRo 
toruiítdo pela Fflculdadtí He Medi

cinado Rio de Janeiro, mudou-se 
para a rua da Patina n'. 2. 

—) PAPELARIA AÜ.KM.V— 

murloii se paia a rua rio C.om-
mereio n. í)i>\ 

Mercado Municipal 
Preços correntes 

Mínimo M/r 

Nasapataria Santos Dumont 
existe um par de botas Gigan
tescas, com 0'~> centímetros: é 
uma peca curioza e digna de 
ser vista e admirada —Rua do 
Commercio 108. 

\Ír. 3. Míathêiros 

\| dá consultas e attende 
í| d chamados a qualquer 

í! 
hora 

Salto d 
%l££f££.£-i 

OÍ» Advogados 

í RAPHftiL C- SIMP110-
JOiSaiíIlíSBÍ M - « 

^ H- FOHSECfi FERRAZ-
LCsr.RiPToRio: 

-nAVESSA DA SÉ N. G 
S Paulo 

>JtZ 

FMZI mos scieníe a quem iu-
ereoar que enearn^àmos ' o 
Snr. Maico Stiunor. & Kua 
Dirrila, n. Bõ, ri;i venda, naj 
eiriarie «h; Yui, do (leio. faltiu; 
eado e m uo^au eylaheleidmen-
to. 
<-*\\ot " ( o Novp»ihrn do \9[)6 
Societã per VEsportazione i 

per Vndustviu Ítalo Ameri
cana, 

A'S EXMÀS. FAMÍLIAS 

No quarto n'. C, do Merca
do, encontrará o puhlico to d oi 
os dias. tripas, fi^ario, coia' 
rílo, miolos etc. lu Io prepa* 
a.'ido com o maior asseio. 

Knnciante Cacielo 

Feijão alqueire 
Farinha de milho « 

» Kiandiócâ * 
Fnbá 
Arroz (limpo) * 
Milho 
C M rá 
Rat-itinhas > 
Üataras Hóees » 
Torvilho .» 

CriV-
Cebolla 

Bananas 
(inllinliaa 
Frangos 
Ovos 
Peixes 
Pahmto 
Alhos 

rd verdes 

e ararutH kfr. 
Arroba 
kilo 

;oo 
Uma 
Um 
Dúzia 
tieira 

dúzias 
•estea 

6$ T.s 
õ$ 68 
8s! les 
4s 4õ0ó 

13.500 3800 
4s 20S 
:>> ;>;.0(i 

3s 4s 
; 10$ 12« 

/S 1300 
1 ã* 5500 
i 400 B0O 
Õ00 600 
1200 14i 0 
/s l-'i0 

600 7 no 
1* 1200 
2$! Bs 
600! F00 

Ytú, 15 de Dezembro de 190í>. 

O ADMINISTRVHOM 
Mario de Câmara > /'').' •' • < 

l-fea» 

%J y*lj 

Ao RIHK-H0JE 
Compra-se toda e quahiuor 

porrilo. e paga-se hem, 
Fernando Dias Ferraz. 

Comrnuiiico aos srs. Lavradores o ao 1'nblico Ylnano 
tHie, rie mudança \w\\ esta cidade acabo de installar 

minha hem montada officina a Kua de S. Rita n" (;8 A 
e 70. Emearrego m e de cunsl rucções rie macliínaa para 
catée arroz; faço Carritellas. "\oly, Cabriolet, etc. Tudo 
,,a M K I U perfeita regra de arte, firme e solido por 

nroçod nunca vistos nesta piara. com todo capricho d^sjuvel' 

Francisco Jlnselmo Coelho 

http://lid.de

