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A empresa do 
Iris-Rink offere-
ce aos seus ha-
bitués,hoje,uma 
noitada sublime 
comaexhibição 
do grandioso 
film, e m apar
tes:—MARCELLA, 

seosacionaldra 
madearte,ten(?o 
como protago
nista a querida 
artista Hesperia 

A 

Ponto nos ií 
Ao que parece está 
removida quíjlquerpos-
sibilidade de accordo 
político para a orga-
nisação da chapa de 
vereadores, que será 
apresentada^ ao elei
torado, no dia 30 do 
corrente. 

Antes assim. 
A principio enten* 

demos que qualquer 
combinação poderia 
trazer vantagens para 
a administração do 
município. 

Poderia ser ieita, 
livremente, sem idéia 
preconcebida de aju 
dar correligionários 
incompetentes, a es
colha de oito nomes 
capazes de guiar sua
vemente a nau muni-

vcipal. - | 
O próprio sr. dr. 

Silva Castro dizia fran
camente que só ac-
ceitaria a prebenda de 
immiscuirse nas elei
ções de 30 de Outu
bro se a apresentação 
do seu nome repre
sentasse a opinião u-
nanime do eleitorado 
ou de uma maioria 
absoluta. 

Dizia o illustrado 
clinico e péssimo po
lítico que não entraria 
M n conchavos absur
dos e vergonhosos, 
>mas que faria tudo 
para .evitar os horro
res de uma lucta. 

Seria o intermediá
rio entre o sr. dr. João 
Martins e seus adver-
sarioc. 
\ Mais tarde, porem, 
a dr. Castro entendeu 
qrçe o seu prestigio 
era tão grande e tão 
esmagador a ponto 
de poder fechar nas 
mãos os destinos do 
mundo. 

Manda a justiça e 
a verdade q ie se não 
desconheça ü m certo 
desprendimento por 
parte do s\. dr. João 
Martins. e 

O depurado pelo 4.° 
districto, porque Ia 
noblesse oblige, está 
tomando o interesse 
que lhe compete pelas 
próximas eleições. 

Collocado na crite
riosa compostura de
terminada pela sua 
posição política não 
tem sido, entretanto, 
u m irreductivel. 

Por tudo isso dis
semos uma vez e re
petimos hoje que a' 
maior responsabilida 
de por tudo que ve
nha acontecer cabe 
ao dr. Silva Castro, 
cuja intransigência se 
manifesta pela primei
ra vez. 

FRIVOLIDADES 

Uma velei que passa 

Leve, um barco de pesca á viraçSo desfralda 
A vida e singra ao sol que rompe a escassa bruma, 

Rumo desses ilhéus que o marão engrinalda, 
Com seus flocus de espuma, 

F©ge... graciosamente enfunada, palpita 
No horizonte lilaz, como um pássaro exiil; 
Depois se afasta e é uma aza branca na .infinita 

Curva do mar azul. 

Primeiro í^por, sonho formoso de criança, 

Cheio de luz, cheio de uneção, cheio de graça, 
Vós sois na sombra azul de um mar todo bonança 

U m a vela que passa. 

RICARDO GONÇALVES. 

Esta pagina não preci

sava de titulo, porque tem 
ao lado uma mulher, e 
mulher e frivolidade são 
synonimos. Se a minha 
opinião é insufflciente pa
ra convencer o leitor des
sa verdade, posso citar 
outra, também valiosa, a 

opinião de Shakespeare : 
Frailty^ tyname is ivoman. 

Entre frivolidade e in
constância não ha senão 
uma differençade palavras. 

Hoje eu o sei-; mas não 
pensava assim ass vinte 
annos. Nessa idade—por

que eu também já a tive, 
embora passasse voando 
em doie mezes—eu pas
seava uma tarde com a 
minha . bem amada na 
praia do Leme. Ella me 
jurava um amor eterno, e 
com a ponteira da sombri

nha, traçou na areia es
tas doces palavras. «Hei 
de amar-te até morrer» 
e seguimos. Dahi a pou

co, 'pitando, eu quiz de
leitar ainda uma vez os 
olhos naquella promessa 
de felicidade. Mas uma 
onda tinha lambido a 
areia e apagado a frase! 
Compréhendi então que 

era imprudente dar cre* 
dito a palavras de mu-
Ihec mesmo quando es-
criptas na areia. ; 

Eu o descobri á mi-

para ter as mulheres 
por si, é preciso conhe
cei as. E você deve sa
ber que todas as mulhe
res são falsas... 

— Como ? Todas as 
mulheres ? atalhou enec-
lerisada JVÍme. de Châte-
let. Dizer uma coüsa 
dessas a uma creança ? 

—Madame^respc ndeu 
Voltaire com calma — 
não se deve illudir a in

fância. 

5, porque dona M. -fres
ca e nova, não parece 
ter mais de 30. Mas 

continuando a fofhe \v o 
álbum dei com rm. pa" 
pel avulso. Era uma cer
tidão, a certidão da ida 

de de dona M. «nascida 
a 5 de Junho de 1878 * 
Como me visse exanr" 
nando o documento, ella 

omouo, amarfanhou-o e 
atirou'o para o lado. 
vermelha como um to
mate, dizendo: 

— O h í isto é uma 
certidão velha. 

Não só frivolas são 

ellas,como ingovernáveis. 
Refere o biographo de 
Milton que, extranhando-
se um dia em sua pre
sença que em ĉ rto paiz 

o ^ polia receber a 
corôzA aos quatorze ívn-

nos, íy passo % que a lei 
só lhe permittía casar 
aos desoito , disse o 
poeta : 

' — E ' porque é mais 
fácil governar um reino 
que uma mulher. 

Na arte de ifludir as 
mulheres - primam ; más 
ás vezes sem habilidade 

sufficiente para engana
rem. Conheço uma se
nhora que diz ter ' vinte 

e cinco annos. Não ha 
ninguém tão ingênuo que 
•acredite na idade que as 
mulheres d*o. Faz-se 

nha custa. Não ĉonhecia sempre um acerescimo 
ainda então a historieta'de cinco a dez annos. 

de Voltaire :om Mme., Dona M. mer mostrava 
de Châtelet. Voltaire í.m 
dia, estando hospedado 

em casa^dessa noSre se
nhora, cavalgou um me 
nino nos joelhos e co
meçou a brincar CQTI 

elle. Aproveitando o en
sejo pa»a darlhe uma 
lição de filosofia- pratica, 
poz-se a dizer á creança : 

— Meu amiguinho,para 
ter suecesso entre os 
homens, é preciso ter do 

ha pouco um álbum de 
desenho : 

—Veja esses desenhos 
que eu fiz no collegio, 
quando tinha quinze an
nos. O h como o tempo 
vQa ! Já Já se vão dez 
annos !... 

Eu fiz loofo mental-
mente 4) meu calculo : 

«ella tinhj^^5-*vam;os ; 
decorreram 10, são 25 ; 
com 5 que ella mamou, 

seu lado as muiheres , são 30.» Accrescentei só 

Por essas e outras é 

que, perguntandose um 
dia a um homem casado, 
porque dava sua filha 

em casamento a um ini
migo, respondeu: 

— E ' para vingar-me. 
Foi esse mesmo su

jeito que, tendo um vi-

sinho duas vezes viuvo, 
e cujas .dua» mulheres 
se tinham enforcado em 
uma pitangueira da hor

ta, mandou:pedir-lhe uma 
muda da arvore. 

Afinal morreu lhe a 
mulher de morte natural. 
A empreza funerária or
çou o enterro em um 

conto de reis. O homem 
cocou a barba, excla
mando : k 

— U m conttç de reis! 
Era melhor qJ^És. não 
tivesse morrido. 

ANIIFEMINISTA. 

(Extr.) 
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f?n/is;a |dá 
setímana 
Si io aparíá tutas coisa 

che io vi questa eetimana, 
tutos rnigno litore inore de 
dor d'uvidimo. Tê assunti-
m o p'ra buro ; per insem-pio io vi indojbailo o A-
merico Morrato e o Balo 
Garvô, che estavo bebe.no 
a cirvegia pê pigliá o cur-
ragio de dá uno tiro no 
uvidimo. Tutos doise cum-
pagnêro de disgracia, iva 
mure abraciato come no 
sabud'inleluia, more o Juda 
co cusarugno. 

Má, isto é una bruta 
disgracia pe tutos popolo 
da cita. E' brinchedò mure 
doise rapaize, tô bunitigno, 
to ingraçado,. tô xeroso, to 
tutas coisa, come so aquil-
los doise ? ! 

Inveise pe invitá isto 
contêcimento piore da tra
gédia, mandáro prende 
doise, e illos até- caba os 
dansamento ficaro marrado 
coas corrente dos ogliaro 
de unas moça mofttf linda 
e adurubaTO o bico. 
Non te coisa n'isto muno 
Che me dexe to cuntenti 
Come una moça bunita 
Quano liga só p'ra genti. 
Per una distraçô das col-
lega de ridaçô «Córra Dor-
ra», te uno rapaize che is-
tá molto piore da vacca 
braba, tô danado che illo sta. 

As migna culléga fiejjono 
ingoppa do giornaJ^ chje o 
Caito non pigliô n#chignen-
tô pê anda indo M giardino 
na kermecia. . " 

Illo me apailô inveise 
che isto non é che una 
bruta intrigia. In tf io dice: 

—Perche viro che io ron 
fui lá, e non víro che o 
Faustimo Até Xéra e o 
Sinhosinho Mirabello, infor-
caro a kermecia tambê. 

Inveise io arispondi : 
— M a che cosa, vá pri-

miero toma uno bagnô pe 
arifrescá os animo, è dis-
poiee roce vorta molto a-
icgro. 
— Alegro perche'P-^Me a-

parlô illo! 
— Perene argur 

nxi> una farta de você, e 
genti 

che você andasse indo o 
giardino. 

Você te maisc sorte do 
bonde elétrico che anda o 
dia interigno caregano mo
ça bunita, m á che caregá 
tambê cad'uno pau de fu
mo !... 
Se isto éra cumigo 

Me amigo, • 
Io pigliava una alegria 

Che fazia , "* 
Una bruta d'incomenda 

Inda venda. . 
Comprava piu d'un tosto 

De rujô 
Pe pode adimostrá 

P'ra cita 
Mignas bruta gratidô 

De coraco ! 

Chignc ? 
Aóra io quero ve si os 

migno litore so capaize an* 
divigná chi é isto sugeto 
che io võ dizê. 
Te una garganta p'rá 

burojnolto maise grande 
agno quaraAHa due. 

Te unas perna maise 
cumprida do poste letrico 
e molto finigna, che io vi, 
quano fúmono pigá pese no 
rio. 

Fá pintura molto miglió-
re do professore Blackima-
ni che é o migliore do 
muno. # 

Quano bebe uno gopo di 
gazoza fá discursimo mi
gliore do Bulifacio. m 

Tê una bruta d'una pa-
xô per una moça che io 
cogneço molto ella. 

Quano illo dansava no 
crubio era preciso chiamá 
genti pe subi a lampa le-
trica, sino illo chibravo 
coa gabe/r. 

Oltro dia illo lú vitima 
de úna sploraçõ no juoco, 
e arubâro sete mireise che 
ello eavó\ 

Gosta molto de maneia 
cuscui inda Villa nova.giun-
tigno do Ferai Sinfona. 
As letra nicrala do nuo 

mo d'ello é C. R. F. Chi. 
gné aóra io quero sabe V! 

Pensa che é o Cassivo 
R. Funsega? 

U h ! Che bruta mintira 
che io prigüê, é o Affonso 
Borgimo, 
Unas cosa .be safada 
E' ista andivinacô; 
Quano pensa che dá águia 

Eehos dos 
festejos 
€r. redactor. 

Aos leitores poderja pa 
recer já extemporânea a 
reportagem que vos en

viamos para ser publica
da no Republica. 

Todavia, promessa é 
divida, e ahi vão as nos 

sas ultimas impressões so
bre as testas qu# a todos 
deixaram indeléveis recor-
dações. 

E' u m eche longínquo 
que.no silencio necròpolico 

dosnossos jardins,atraves
sa a espessura das gran
des arvores conduzindo 
nas azas da brisa as re 

cordações^ie uns dias fe
lizes. ^ ^ 

O Parque no sabbado 
esteve movimentado. 

A's 3 horas começaram 
a chegar grupos alegres 

de moças que pediam as 
ultimas instrucçõés. 

O Monteiro abarbado 
com a collòcação das ca
deiras e apavorado com 
a idéia de que o ré-fiéc-
tor fizesse mal aos lindos 
olhos dassenhoritas, aconr 
selhava que não olhassem 

o m e s m o durante o es-
pectaculo. 

Sr. Monteiro, no seu 
fraco entender qual o lirríi-

:e de inaguraçõe^parafO 
palco do Pajque? A M a 
resca fará a segunda e 
quenv a terceira?. 

Consta que o Luizinho 
Camargo offerexeu taboas 
para a construcçâo das 
barraquinhas. 

O m?estro Perfetti 
revelou-se consumado ar 

tista'na regência da or-
chestra, principalmente no 
«Allegro vivo» Jo Gua-
rany. N o auge do en-

thüsiasmo os dedos se 
transformaram e m pente-
fino e alisaram a basta 
cabelleira encaracolada. 

SALTO 

Tony Sampaio 

troifse muito genei* 

/ 

os 
o. 

Dr. Caiuby sempre 
cumpridor dos seus de-
veres, reclamava com in 

^tencia a finalisação do 
espetáculo. N o baile mos
trou-se ai;-*o retrahido. 

vS ~ 
Ainda u m a vez. sr. 

redactor, vos apresenta 
mos os Xossos agradeci 
mentos «ela publicação 
destas linrVts. 

A s amiguhhas 
DORA e CORA. 

B E B A M cerveja 
Paulista 

de U. Bardini. 

Cabreiiva 

Domingo u'timo,por 
motivo da prisão do 
sr. Luiz Bonani, os 
ânimos 'exaltaram se 
contra a policia, prin
cipalmente-; contra o 
cabo commandante d-> 
destacamento, que a-
meaçqu atirar contra 
um conceituado cava
lheiro da visinha ci
dade. 

Felizmente osfactos 
não tiveram maiores 
conseqüências, devi<To 
ás acertadas providen 
cias do sr. delegado 
de-policia. 

Na véspera, as pra
ças espancaram cruel
mente u m pobre e 
inoffertsivo . h o m e m 
emhrjagado. 

Deante das oceor-
rencias, o sr. Francis
co J. de Oliveira que 
vinha exercendo o 
cargo de delegado de 
poliria, com zelo e 
dedicarão, passou a 
vara ao seu substituto 
legal e cõn-ta-nos que 
pedirá demissão do 
cargo. 
Já se pediu para S. 

Paulo a remoção do 
commandante do des
tacamento. 

per ista bruta razô ehenva Inveise dá o pavô. 

H U P K I C A 
Ista parrodia io do five mignò 

bmto amico Cassivo Funzeçá. 

Che cabe de una veize isto brinquedo 
De dá risada de curriquerice 
Per maise grande amore che»io tenisse 
Non gonto o che dá hoje; é uno segredo! 

Che sabe o mignos peto é Fhospitalo 
D'uno amóre piore do vureô ? 
Intô ne os bombiere de So Baolo • 
Apagava isto incêndio de pasó ! 

Inv_ise pê continua mignos amóre, 
Che cAbe ista eu média dos olharo. 
Aóryio quero bacio, o intô io paro. 

^•^' non me dá bacio unas prnçõ 
Paróla de Deus nosso Segnore 
Che piga fuogo o migno coracó. 

F E R A ' SINFONA. 

Está resolvido que 
o, partido político che
fiado pelo sr. Manuel 
Martins de Mello piei 
teará as eleições mu-
nicipaes. 

E' quasi certo que 
Dr. Ostiane avaro das. desta teita desappare 

suas amabiltdad.es nãò ap-
pareceu na Kermesse 

Sylvio Pacheco, *arrer 
piado com a cacetada que 
as moças lhe pregaram 
no Parque> jura nunca 
mars prestar-se a eontra-
regra 

Gato escaldado d'agua. 
fria tem ̂ nedo !. . . 

• * -

Quinzó com%> b o m f.\-
zencítiro procqrou todos 
os meios para valorizar 
o café... 

Dr. Ocíaviano como 
u m «reclame «vivo» do 
triumphante creme da 
beüeza ostentou com 
graça infantil u m lindo 
chapeusinho. 

cçrá a maioria ocea-
sional da facção po 
litica do sr. dr. Leon 
cio de Queiroz. 

A eleição do dire-
ctorio, ali realisada 
no dia l.o. do corren
te não se revestiu das 
formalidades próprias 
de um pJeito seno, 
tanto que não levou 
ao espirito dos parti
dários do sr. Martins 
de Mello a convicção 
de uma derrota. 

A o contrario, elles 
têm certeza de que 
no dia 30 vencerão 
com facilidade os 
seus adversários. 

E' justamente o que 
desejam os mais dis-
tinetos tilhos de Ca-
breuva. 

H O J E e amanha.— 
Ostras 

na Confeitaria 
Xacerda. 
Largo da Matriz, 15 

Nofiçíario 
Iris-Riiik 

C o m a projecção 
dn film uMarcella\ 
em 12 partes, realiza-
se hoje, no IrisRink, 
u m magnífico espetá
culo, abrilhantado pela 
orchestra. 

E* de esperar-se 
que devido a boa ac-
ceitação que essa fita 
teve nz capital, o sa
lão do íris fique re-
plecto htje á noite. 

Para sabbado está 
organisado u m esplen
dido programma co 
fitas de valor. x 

http://bebe.no
http://que.no
http://amabiltdad.es
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^ * * ^ Çaturjo ousado 

Um preto desconhe
cido, aproveitando se da 
ausência do conceituado 
negociante % nosso pre
zado amigo, sr. Jayme de 
Souza Engler, proprietá
rio da livraria «Varieda
des», penetrou ás 20 ho
ras de segunda-feira na-
quelle estabelecimento ' e 
apoderou-se de diversos 
objectos que encontrou 
ali expostos. 

Dado o alarme pela vi-
sinhança, o gatuno deso
rientado, procurou es
conder-se no interior da 
casa de sua própria vi* 

• ctima, onde a policia o 
prendeu. 

-t 

Uma carta 

Sr. Redactor. s.. 

A crise não- justifica o 
que assistimos segunda-feira 
ultima-' 

Para pagamento de cus
tas no inventario d*£ uma 
mulher ha tempo falíecida, 
foi pos:ta em prtça a casa 
n. 1 da rua da Misericórdia 
desta cidade, sendo o pré
dio arrematado por. 200$ 
quando rende 15$ mensaes, 
de aluguel , sefido certo 
também que só á instállação 
de exgottos ficou em cerca 
de 500$ooo! 

Desejamos muito saber 
£e tal desvolorísação, é o 
«Efeito da crise ou da ga
nância... 
Que nos expliquem os 

sábios e os santos das Es-
cripturas !, 

Dos amigos e constan
tes leitores 

J. e B. 
Excursão a Sorocaba 

Constamos que está 
resolvida a excursão 
dõ Club Àthletico Y-
tuano a Sorocaba , 
para o dia 5 de No
vembro próximo. 
Naqueila cidade o 

,vAlhlrtico jogará um 
«match * amistoso com 
os «sportmans» soro-
cabanos. 
Sabemos que os 

jogadores ytuanos se
rão acompanhados , 
nessa excursão, por 
muitas pessoas gra 
das .. 

Congregação,de São José 

Após a missa de 
(•rça.feira ultima, na 
igreja do Patrocínio 
restaram o solenne 

< '>:npromisso de irmãs 
CJ Congrcga7ão de 

S. José, seis distinctas 
senhoritas. 
íuitre ellas se acha 

a nossa prezada e 
intelligente conterrâ
nea, %enhorita Elza 
Bauer, digna filha do 
nosso particular e pre
zado amigo, sr. Fe 
lippe Bauer, a qual 
recebeu, na Congre 
gação, o nome de 
Irmã Maria Bernadette. 
A tocante cerimo* 

nia foi assistida por 
ninumeras pessoas da 
rr¥lhor sociedade ytu-
ar̂ i. . * 

Vida social 
HOSPEDES, VIAJANTES 

Esteve na Cidade o 
importante industrial e 
capitalista, sr. Pedro de 
Pai ila Leite, fosso pívrti 

cular amigo eyonterrarleo. 
— A c h a m - s e na cidade 

os srs. Henrique Vanor-
dt:n, corihécido e concei' 

tuado cotnmci ciante da 
Capital e o sr. dr. Cardoso 
de Menezes, distincto ad' 
vogado. 

—Esteve na cidade, e«i 
inspecção á delegacia Io" 
cal o i.° delegado auxi' 
liar de S. Paulo", o sr. 

dr. Aqgusto Pereira Lei' 
te. 

A digna autoridade 
veio acompanhado de u m 
capitão da Força Publica. 

—Acompanhado"de sua 
exma. família /egressou 
antes de hontem para So-

rocaba,onde reside, o acre' 
ditado commerciante da" 
qüellà praça, sr. Alfredo 
Vaz Guimarães. 

Luiz, sr. Clovis < 
Carneiro, filho do sr Godo 
fredo Carneiro. 

NECROLOGIA* 
Falleceu sabbado, ás 17 

horas e meia, nesta cidade, 
a senhoríta Albertina Victo
rio de Quadros, digna filha 
do nosso particular amigo, 
sr; maestro José V.içtorio de 
Quadros. 

O enterro realizou-se do
mingo, ás 17 horas, com
parecendo innumeras pes 
soas das relações dá família 
da extfhcta. 

N a egreja de B o m Jesus 
realiza-se sabbado, ás 6 
e meia, a missa de 7.0 dia 
por intenção da alma da 
finada, 
— Segunda-feira ultima fi

nou-se, nesta cidade, a 
exma. sra. d. Nicolina Xa
vier, mãe dos nossos preza
dos amigos,#srs. Geraldo 
Xavier e J0o Paulo Xavier. 

—Contando 79 annos -de 
idade falleçei*antes de hon-
tem, nesta cidade, a exma. 
ira. d. Mar& Carolina Fer
raz, esposa do nosso velho 
e distincto amigo, sr. Fer
nando Dias Ferraz. 

A veneranda senhora era 
geralmente, estimada em 
nosso meio social. 

A todos nossas sinceras 
condolências. 
Festa de Santa Margarida 
Começa hoje, na egreja do Btfm 

Jesns,'o triduo- preparatório pa
ra a festa de Santa Margarida. 
Durante os três dias pregará 

o grande-orador sacro, .revhao. 
padre José Maria Natuzzi. ' 

come um anjo da Guarda, 
sú Deus retribuirá da forma 
que Elle achar melhor, pois 
a Caridade que teve inicio 
na Cruz do Redemptor e 
pela Cruz é servida, elle a 
exerceu como bom sacer
dote que é. 

A' todas as pessoas • que 
nos auxiliaram directa ou 
indirectaruente na enfermi
dade, no passamento e no 
enterro de nosso pranteada 
filha, o nosso eterno reco
nhecimento. 

José Victorio de Quadros 
e família. 

SALTO DE YTU' 

Tem esta 0 fim de 
fazer publico a minha 
gratidão, para com o 
dedicado pharmaceu-
tico S». Jô fWtffrWèrtto 
Souza Freire, residen
te n'esta cidade. 
Ha mais de dois an-

nò&tjüe minha esposa, 
soff rendo horrivelmen 
tecòm umas feridas 
na perna, procurava 
debalde, ver se encon

trava um lenitivo para 
os seus sofrimentos. 
consult .u quatro ou 
cinco facultativos, sem 
que nenhum delles 
conseguisse cural-a. 
Tive então a feliz idéa 
de encarregar o sr. 
Joviniano do trata
mento de minha mu
lher, o que fiz guiado 
pela srínhíi boa es-
trella. 
Hoje, graças ao va

lor profissional desse 
esforçado pharmaceu-
tico, rainha mulher 
acha#se completamen
te restabelecida. Não 
-sei onde buscar pala
vras, que possam ex
primir a minha gran-
**e gratidão, mas hei 
de sempre pedir a 
Deus que proporcione 
a felicidade e bem es-
tar desse grande bem 
feitor da humanidade. 
Salto, 11 —10—1916. 
Francisco José de Oliveira, 

Seeeão ! 
Livre 

Agrád* ecimentos 

A N N I V E R S A R l b s 
Festejou hontem seu an-

niversario natalicio, o nosso 
jovem amigo,- sr. Afionso 
Celòo Maurino, applicado e 
intelligente alumno do Col-
legio S. Luiz. 

—Completa amanhã mais 
um anno de existência o 
venerando e conceituado 
guarda-livros desta praça, 
sr. José Antônio da Silva 
Pinheiro. 

—Antes de hontem com
pletou mais u m anno de 
existência, o revmo. sr. pa
dre Elisiario de Camargo 
Barros, virtuoso vigário des
ta parochia. 

Possuidor de excellentes 
dotes de coração, caritativo 
, e bom, aquelle sacerdote fez 
jús á gran.de estima por 
parte dos seus parochianos. 
— Festeja hoje o seu na inomeni 

talicio o jovem e intelligen- que soffremos, e todo 
te alumno do Collegio São'conforto que 

José Victorio de Q u ^ ç W 
e família, desejando.testemu
nhar publicamente o seu psg-J 
fundo recion^^citneo^. a to
das as pessoas^ que tão bon
dosamente lhes serviram na 
doença, no passamento e no 
enterro de sua prantea
da filha Albertina, vêm por 
este .meio, pedindo a Deus 
que pague a todos, porque 
só Elle poderá recompesar 
a tanta bondade, dedicação 
e amizade. E' com prazer 
que pedimos licença para 
destacarmos os# nomes dos 
distincto facultativos Drs. 
Graciano ^eribelo e Silva 
Castro, cuja dedicação inex-
cedivel nof encheu de grati
dão, fazendo-nos abençoar, 
para sempre,os seus nomes. 

Trmbem obriga-nos o de
ver de gratidão solicitarmos, 
ainda que^contrariando sua 
preciosa modesüa, o nome 
querido do digníssimo Padre 
Manoel Gabiniò de .Carvalho 
a quem devemos toda nos
sa consolação, nos últimos 
momentos de dor suprema 

esse 
trouxe. 

CONVITE 
' José Victorio de Quadre s e família con 
vidam seus parentes, amigos e ao pes
soas caridosas para assistirem a fnissa 
_de ,7.° dia que mandam resar na igreja 
do Bom Jesus ás* 6 1/2 do dia 21 do 

j corrente, sabbado, em suffragio da |alma 
de èua pranteada filha irmã e cunhada 

Albertina Vietória de Quadros. 

Desde Já agradecem a todos por esse 
àcto de ieligião e caridade. 

JÓIAS 
Fabrica-se e Concerta «te 

toda e qualquer J Ó I A 

e compra-se ouro e prata 

velha á 

Kua Santa Rita* 5! 
\ 

francisco iopes \J 

http://gran.de


REPUBLICA 
"^ 

Teridas Recentes c Oironicas 
ERUPÇÕES DA IELIE, ASSADURAS NAS 

CREANÇAS, RACHADURAS NOS BICOS DOS 

SEIOS, QUEIMADURAS,. CURAM-SE COM k 
• > 

PONADA Boro-Boracica. 
^^íêiin^jsíSs^Ri 

HOTEL UNIÃO' 
Í 

PÍ^OpESSOÍv DE 
VIOLINO 

- HUMBERTO. COSTA -

«•» A c I w 

Incumbe-se de dar licções de violino 
—«o»— 

— PREÇOS MÓDICOS — 
—«o»— 

TRATAR A 
RUA DA PALMA, n. 45 

— « o » — -

YTlJ 

6hàl£.t Gato-Preto 
|| • ! II 

• Este acp-edkado chalet de proprieda
de de-^OiTINHÕ LUPPÍ, vendeu 
no dia 2 de Agosto, o bilhete numero 
•58.414, premiado'com 2 'contos, bem 
coma toda a dezena""ê máié fim prêmio 
• sob;>p muioero 3X^645. "No'dia 18 tio 
: mesmo me? vendeu mais iirri prêmio de'' 
4 costos. 450 bilhete n. 1 5.5 > 7 V 20 

™ Xargo da jVtatr'3^ 11 

Typograpluia. 

Praça Padre Miguel, 2 

Nestas ofíicinas re
centemente montadas 
com materiaes e ma-
chinismos novos, exè-: 

cutam--e com perfei 
ção e brevidade,todos 
e quaesqiijer serviços 
graphiccs. /Especial! 
dafle em trabálh;os 
commerciaes táes*co 
mo: Tàlões^Facturès 
Papel par^ cartas, En 
veloppes, Contas-assi 
gnadas, Notas de con
signação, Duplicatas 
j-para carbono, Formu-
[las para requerimen-

na Cõllectoria Fe-
;deral,Cèirtoçs, Mcmo-
randuns, Rótulos, etc. 
Serviços rritidos — Preços 
modicos-Impressãb açores. 

O QUE MAIS VANTAGEM OFFERECE AOS 
SENHORES VIAJANTES 

COMIDA A ITALIANA E BRÀZILEIRA 

O mais arejado 
O mais commodo 

O mai-s asseado 
O mais elegante 

O mais confortável 
O mais mobiliado 

O mais central 
O mais afreguezado. 

O MELHOR DESTA CIDADE 

yortj 

Tintai Moi«za 

E' a-melhor para mar
car .roupa' • 

Phonnacia.-iSpuza, rua 
do Commerekv 1 Í& . 

Dr. -Arcilio Borges3 

Affonso Borges 
• 

Advogados 

Escriptorm: l. 
Padre Mi//ue!} 10 
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Jlitleit»-—CURA.IN-
— I A>LIVEL 

PIl^lyiS de MANA'ÚS 
\voli Deposito.-

• Souza &. Cia 
Rua do óCornmercio. 115 

ô proprietário deste acreditado esfabe-
hcinjeijto e^fa^actuatmente enj condição 
de servir conj esnjero a sua numerosa 
freguezia. Jf confiança que o publico 
lhe i^nj dispensado e o argtijeqtâ* raj 

pido«de fr:gJezia ê a melhor recóm 
mendaçõo que se pode Jazer ê^ste es-
icke/scimeníócorhmercia! onde iQ eftcór\-
ira hoje tudo o\que possam, exigir os 
freqüentadores de unja boa confeitaria. 
Xá. têm sempre: — canjarões frescos, 
peixesdireciamerjlerecebidos de Santos, 
ostras frescas e recheiadas, c&>Jtti]fyas 
de gal/fy/ja, presuqto* salanje, queijosj 
doces, — tudo em condições de satis
fazer o paladar njais exigente. -- — 
Praça'.'Padre Miguel, 15 

o fp: 0 fPEOPBIETAKIO 

Victorio Versoláto 
Largo da Matriz, 5 (sobrado) 

PORTO FELIZ 
t 

| FAjBRÍCA UE SABÃO S A N T A N A y 

Neste estabelecimento industrial. 
montado, com; todo o^eapridio e 
dotado clè todos os recursos para 
a perfeita manufactura .do sabão, 
o publico-;encpntrarà,produeto de 
primeira qitalièadé. • 

O proprietário 

Henrique Bardini 

RUA DE SAXT'ANXA. 
— YTÚ — 

40 
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O Republica 
ítçceita- ANXUXÇíOS a preços módicos 

' Calçado união 
Sempre na ponta I 
Para senhoras, ho~ 

e 
Acaba de chegar variado sortinieitto 

CflSft JOSEPtflflA 
Síua do Coinnicreio,—HO, 112 
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