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Assignaturaa : 

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

PAGAMENTO ADIANTADO 
Redacção e adminisiraçâo : 

Rua do Commercio N. G2 

Toda a correspondência deve 

ser dirigida no directcr—Juvenal do 
Amaral. 

0 duello 
(!om a epigraphe "Um exem
plo", o "Commercio de S, Pau
lo", em o seu numero de 25 
do andante publicou uni magní
fico artigo, a propósito do duello 
realisado em Copacabana, no 
Rio, entre o general Pinheiro 
Machado e dr. Edmundo Bit 
tencourt, director do «Correio 
da-Manhã.» 

Entre outras coisas, diz o 
illustrado diário pauistano que 
no Brazil £ coisa sabida e lon
gamente demonstrada pela pra
tica—qua quer indivíduo arma-
mado de uma tolha impressa 
tem o direito salteador e des
leal de atirar-se sobre a honra 
e a vida privada dos que escolhe 
para suas victimas. sem que 
disso lhe possa vir regularmente, 
pelo caminho desassombrado e 
digno pelo qual se conduzem 

faixão e Idio (l6) 

Jutio Stíart) 
Traducção de 

Carteie de Albuquerque 

IV 
Visita ás auttoridades de Neuville 

O Sr. Hormay, o predecessor de 
Cardenal na ©«cola de Neuville, mor
rera depois de longa enfermiade 
que nV. lhe havia deixado «nAo 
rarissim »s intervallos para Aiou-
par « > ctivararnte de sejsdi*ípu-
loa. Soubera conquistar a amizade 
das ati-toridades, de tal sorte que 
nao tinham tfolíeitado a 9ua subs-
titniçAn, em attençfto aos serviços 
qoV efle Imvna prestado. A pedido 
do mafre, reitor ^a academia de 
Douai permittira que seu filho, 

com 17 armos apenas, dirigisse a 
O B C O U d irante a sua *»nfprm:dado. 

O rapazinho tinha sido formado 

os homens de bem, o mínimo 
incominodo. 

Nao se trata da discussão 

legitima dos actos da vida pu 
blica, fatalmente sujeitos á 
analyse da imprensa, despre
za-se a personalidade política 
dos indivíduos e o gazeteíro 
de má condueta vai procurar, 
com sua penna envenenada, 
tudo quanto o alvo de seus 
ataques p >HHH ter de mais res
peitável e sensível para ahi 
feril-o, com as insinuações mais 

baixas e falseadoras, com a 
calumnia e com a perfídia 

Cdntinuand >, diz ainda o bri 

lhante e criterioso articulista : 
«E' preofóo que também entre 
nós fique estabelecido que a 
honra individual dos homens, 
o lar, a vida privada, sã-» coisa* 
que nunca «levem vir ao es 
candalo da publicidade.» E con 
clue : fcLouvando a coragem 
com que o dr. dmundo Bit-
rencourt soube acceitar ris con
seqüências do escabroso e pouco 
digno caminho dado á sua ío-
lha, 90 podemos desejar que 
imprima á profissão a que re
correu, e na qual sempre; £ 
possível ser útil e nobre, uma 
comprehcnsão mais elevada e 
mais justa.» 

Muito razoa veie, as conside 
rações do «Commercio.» 

Devo-se condenvnar todos os 

pelas lições paternas e, como nun
ca tivesse deixado a aldeia em que 

nascera, era sympatlwco aos habi
tantes. 

Quando o sr. Hormay morreu, 

Roberto continuou com a escola. A 
«;ente de Neuville desejava que 

•lie nao fosse substituído por um 
professor regularmente nomeado. 
U m a auterisaçao provisória lôra pe 
dida, e esta devia ser continuada 
de anno em anno de fôrma a per-
mittir ao rapaz chegará idado le
gal para ser uomeado. A auetori-
dade, poi mais benevola que fosse 

d sejosa além disso de mandar João 
Claudi ' para um local dif£cil e meio 
• eivarem, não cedeu ao desejo dos 

habitantes. 
Conhecida esta decisfio, a ríava 

do professor e seu filho deixaram 

hnineriiatament*» a escola e, uma 
vez que estava asdgualada a vinda 
d« JoAO Cláudio, os meninos go

zavam de férias extraordinárias. 

linguagem desrejjrarwentos de 
como verdadeiros attentados á 
íeputação individual de uns, a*/ 
pudor de outros, ao caracter 
nacional de todo*. 

E dahi, quem sabe?... Foi 
talvez providenciai a luva lan
çada pelo eminente general-gaú
cho- talvez que a incontinencia 
da linguagem ignominiosa de que 
usam certos jornaes, que têm 
enchido de surpreza o de pas 
mo a parte mondisada do paiz, 
atascada nos muladares para 
detractarem os contendores, 
seja de ora avante mais Come
dida. 

0 sr. Pinheiro Ivlachado, pro
cedendo como procedeu, andou 
louvavolmente a meu ver , e 
os seus adversários aesputados, 
ufto achando preza na puridade 
dos seus costumes, como homem 
publico e particular, não trepi
daram em devassar o respos 
teiro do santo lar ! 

Foi nessas condições que o 
patriótico senador riugranJénse, 
integro e austero em todo seu 
viver, deu o salutar exemplo 
de que magistralmente falia ô 
«Commercio.» 

Que aproveitem a licção, os 
maldizen tes... 

G. 

Dr. Leoncio de Queiroz 
M E D I C O — L a r g o da Matriz n. I4, 

Assim, o próprio facto da sua nt>-
ineaçao creara a Cardenf.l dois in-

nimigos, a viuva do professor 
Hormay e Roberto. Alòm disso, na 
aldeia o filho tinha muitos amigos 

que, no dia da sua desventura, se 
tornaram seus partidários/ eram 

outros tantos adversários que vitam 
com maus olho* aquelle que consi

deravam 001110 um intruso e que. 
comraettia a falta de vir cortar a 
carreira de Roberto Hormay. 

A escola era situada no centro 
da Neuville. /'elo lado de traz, es
tendia-se um vasto jardim fechado 

por espessa cerca de espinheiro, 
donde o nome : Escola da Cerca 
de Flores que lhe davam. Na pri

mavera o jardim tinha um aspecto 
arrebatador. A enorme cerca es

tendia-se regular, como ura grande 
quadrado ao qual faltasse um lado, 
formado pela área d» escola, e se-

mrlhando um cinto branco, rosado 
do flores delicadas cujos perfumes 

B m medito de áaiflilfci 
Tiramos Ao um jornal: 

• Refere um etdíega -le A^ueda, 
Portugal que, entr papéis ve

lhos da «Quinta di 1 Vtiza»» foi 

encontrada a carta í,-.edita que 
abaixo publicamos, < cripta pelo 

pr>pno punho de Óamilto Cast-dio 
Br;inco, ao tempo em IR o grande 
romancista p.>rtu<;.i , - atava pr« *<• 
nas cadeias da K o. Não *« 

s«b** ao certo a qu< carta fo#t>« 
dirigida, mas presumu-ao qur o 
tenha sido a um see jrngo da an
tiga família da «Q das Pr**zn»« 

que, por ventura houvesse *•.lici
tado do primoroso es [ cor algumas 
notas da sua vida, p;oa |U<- cn-
crever a biogvaphia. Escrip;* na 
desgraça quaodu os amigvs .ia 
Ti^pera o abandonai 1 >\ sua aorto, 

d'»'lla resumbra toda «saa amaiwj-a 
quo as pessoas de bem provam 
quando chegam a reconhecer que 
se illudiram na nfí l > e amizade 
d'aqu'*lie* a que *c a.oarnm. 

Eis a curik : — « M ., ajàig», 
A pagmh mais c.;v ,i ,. tnatrur-

tva da minna hiow rapina *tiã 

aquella em que egcrev«r.ti ,,Me a 

desgraça é a pedra du tot|ue ont,,: 
se aquilatam os amigos. Podes di
zer que eu perdi os m u to* ei« 

quem me fiava no dia em que a des
graça me deu o seu abraço umis 
apertado; mas diz também que vi 

em redor de mim aqm lies com quem 
nao contava. Olha se inveitua pn-
lavras com que exprimas o nojo 
que me fazemos primeiros, o natia 
escrevas em louvor dos outros, 

qu« a esses lhe basta a recoiijpeiiten 
da sua consciência. 

Cadeia da ReiaçAO, 10 de «gosto 

de 1861.-Cami7/o CastelU Branco -

enchiam a aldeia nas noites cabms 
de estio. 

A eaea ameaçada ruína. Os cer

tos precisavam de ser cattunulus 
as jan( lias substituídas. As pared. s 
estavam rachadas e as gotteiras, 
partidas e torcidas a pedradas pe
los meninos, lançavam Ondas d« 

água, nos dias tempestuoso», ao 
longo das velhas paredes. No inte
rior, uma immudicie repugnante. 
A» mesas de pinho, etr.p rcalhadas 
de tintas, estavam lascada» a ca
nivete, balançando se ao menor 

encontro, desengonçadas pelos pe
quenos. A ura cantr, , s bancos 

empilhados, com f;dta de pás que 

jaziam pelochfto. Nas paredes viam-
se pendurados, a barbante, quadros 
de leituras sujos, ennegreoidos. A o 

fundo, o estrado do mestre, derrea-

do, ameaçavam ruína, tendo as per
nas do íyifft cadeira velha mettidas 

pelos buracos que apresentava. 

/ 
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7* cirasi 
O Cardeal Arcoverde chegará á 

capital deste Estado, em fins de Ju
nho próximo e pontificara no dia 
29 do mesmo inez, na Oathedral. 
No dia 30 ?. eminência embarcará 
para >tú. 

/•'oram n< meados presidente e 
membros da cuinmíhsAo municipal 
de agricultura do visinho município 
de Porto F>diz, i s snrs. coronel 
José Esmedio Paes de Almei Ia, 
Pedro Woltz e capiWO Joaquim Ma 
miei de Arruda Moraes. 

O Diário Qfftclal publicou um 
edital do juiz de direito de Sara-
puhy intimando o sr. Dario Cha-
_: s. segundj» tabelliào de notas da-
OU' lia comarca, a entrar, dentro de 
:?() dia-;, no exere-icio de seu cargo 
sob pena de ser o mesmo declara
do VíliíO. 

O Tribunal de Justiça julgou em 
sua ultima sessão, a seguinte appel-
laçào civil desta comarca : 

N. 3881,— Appelantes, Manoel de 
Rarros Castanho e outros; appel-
lados, d. G(-rtrud- s Corrêa de 
Almeida e outros. Relator, 0 snr. 
Augusto Delgado. Negaram provi
mento. 

O sr. Antônio da Costa Coimbra, 
concceituado negociante nesta pra
ça, teve' a gentileza de puviar-nòs 
o retrado da s a interessa^: Hlhi-
nha Therfza Coimbra, uma robufrr 
tiŝ iipfi menina, à'*o eontandl» ape-* 
nas seis mezes e poucos dias do 
cdade, péza $ e meio kibs ! 

( !i»m a :i\ ;IFÍÇ;I;1:I «»dade d" 1 04 

•s fnlleeeh no ,'! ' . vO \ ellerando 
1 iseOtlUC de Rarlj;' ••> na. 

Ivn I' npeva, segnndo noticia a 
Folha, de sFundiahy, foi èncoiura-
do morto debaixo de uma arvore, 
tendo uma corda atada ao pesco
ço, o snr. Bsnedicto P. de Ávila, 
que exercia as funcçòes de profes
sor na fazenda dos Pinheiros, na-
quMle bairro. 

Ha 10 ou 12 dias q-ne elle navia 
desappareeido da fazenda sem re
ferir coisa alguma do destino que 
pretendia levar. 

Pretendia suicidar-se o infeliz, 
pois, segundo o laudo dos peritos 
srs. d rs. Manoel C. de Almeida e 
JoAo M. Gonzaga de Lacerda n cau
sa da^morte foi attiibuidaa asohy— 
xià por suspensão. 

A policia desta cidade towando 
conhecimento do facto fez remo
ver o cadáver. 

SELLOS FALSOS 
Diz o Diário Popular que 

o Kscal do imposto de consumo 
em S. José dos Campos, tem 
encontrado, em vários estabele

cimentos daqtieha cidade, cal 
çhdos com sellos íalsos. 

FESTA DO DIVINOI 
Começa hoje na sgreja matriz 

o triduo Holemne que precede 

;í testa e m louvor ao Divino, 

o qual constará de ladainha, 

e benção do Santíssimo. 

Depois de amanhã, ás 7 horas 

do dia, no convento do Carmo, 

roalisar-se á a distribuição de 

carne verde aos pobres, e ao 

meio dia terão entrada os carros 

de lenha. 

A' noite, aporf u m a passeata, 

tocarão no jardim duas bandas 

de musica. 

A esplendida orchestra di

rigida pelo maestro TMstfió M a 

riano, vai ter reforçada para a 

festa c >m a cooperação dos 

distinetos proíessores Joaquim 

Miguel Dutra, de Piracicaba, 

Vetorazzo e Maurício Garcia de 

8, Paulo, constando que também 

virá graciosamente abrilhan-

tal-a, a exma. sra. d. Maria 

Amélia de Moraes Silveira, di 

gna consorte do sr. dr. João 

Baptista da Silveira ivíello, tam 

bem de Piracicaba. 

••"•Para que a intriga, que 

de tudo se aproveita não impere, 

dando azo a engrossamentos, 

cumpre-nos declarar que fomos 

mal informados, e que nenhum 

m á u intuito tivemos quando 

dissemos que o sr. barão de 

Y t a h y m offereceria por oceasião 

da festa, u m banquete de 300 

talheres aos seus amigos ; o 

banquete será de oitenta a cem 

talheres e não como 

o nosso informante. 

Hospedes e passageiros 
Esteve na cidade acompanha 

ilo de sua exma. família o snr. 

Virgílio de Araújo Aguiar, ilus

tre vereador municipal. 

—Regressou de 8, Paulo, 

onde foi fazer sorti monto de tocos. 

paia as próximas festas em lc«-

vor aos santos barulhentos, o 

*ni Marcolino Cardoso de Ca

margo. 

—Seguiu para sua proprie

dade agrícola o sr. Antônio 

de Paula Leite Camargo 

—Está nesta cidade a ser

viço do jury, o sr. José Wernar-

des de Oliveira, esforçado de-

exagerou 

POLÍTICA P O U T U G U E Z A 
Diz u m telegramma de 

Lisboa que o conselheiro JòSo 
Franco n u m a sessfio do Ccn 
tro Begenerador Liberai, pro 
nuuciando u m discurso disse : 
«Nós não atacamos ninguém 
Dezejaraos o «poio de todos. 
10 governo, que baseia a sua 
política na concentração dn 
partido liberal, será tolerante 
á liberal. A monarchia ou 
será liberal ou correrá o risco 
de ^er mal coraprehendida 
pelo paiz. Applausos enthusias-
ficos e prolongados.) U governo, 
prosegue o orador, remode
lai á o juizo da inslrucçáo 
criminal, a lei eleitoral, res-
tabelecendo os* círculos uni 
nominaes, permittindo a elei 
cão de deputado ao operai ío. 
Mantém a attilude sustenra> 
da pelos regeneradorea en 
tvlacão ao contrato dos taba 
cos ; promoverá leis de protec* 
çâo aos operários.O prograra-

C fiscal lavrou os respecti- I,na d o partido quechefio repre
senta u m duplo compromisso 
perante o paiz e o rei, que 
m e c h a m o u para o cumprir». 

Morte ás PARASITAS com 

RESTAURADOS DO CA-
ELLO—Vende-se no Salão 
| IlistOW 

vos autos de m/racçâo, mar-
cando aos in/racfcores o prazo 
de 15 dias para apresentarem 
snas íillegaçfies, a bem de seus 
direitos, recahindo, assim, as 
multas nos fabricantes em S. 

Paulo-

e<r« do do pol icia no «alto, 
— S e g u i r a m r. Piracicaba <»?. 

-*nrs. dr. Valentin Brown- ias-

i>"Ctor sanitário e Antônio P e 

nalva da ( losta.fiscal de hygiene, 

acompanhados dos respectivos 

desinfeotadores. 

••«•Embarcou com destino a 

i. Paulo o sr. Júlio dos Santos 

Vieira negociante nesta praça-

DlV:; soes 
RINK YTUANO 

Ainda continuamos 4 ver, aos 
sabbadoa e especialmente aos do-
oingo, o rink, contando em soas 
.rchibancadas a flor da sociedade 
ytUíina. 

A patinação esteve animada como 
sempre, dilíaiando-raos com boa mu
sica o applaudido sextetto da ex-
drndida corporação musical "João 
Narciso". 

O rinlc dia a dia vae encontrando 
iiiaie adeptos. 

T A ÍROMACHIA 
Mais um* corrida de touros rea-

lison a emprezi. Villalba & Com
panhia, que está trabalhando no 
redondel armado no lar<xo de São 
Fi"ancisco. 

Os artistas trabalharam de modo 
a satisfazerem o publico, tendo 
sid" liĤ d̂os algumas rezes que deram 
para divertir, 

Maria Cândida, a nortista, pe-
£on corajosamente um touro, esco-
Ihido mesmo a dedo para a pega. 
Valeu-lhe muitos applausos essa 
sorte. 

Sabbado e domingo próximos 
haverão touradas, sendo provável 
<jue se realise a estréa de mais 
um artista. 

THEATRO 
R<*alisai-se-íío no theatro, sab

bado e domingo dois attrahentes 
espeetaculos, também annunciados 
pela empreza Vilalba & Companhia 
iiue organisou uma Companhia de 
novidades phantastieas, dirigida pelo 
cav. prof. A. Mantovani. 

Além de algumas prestidigita-
çòes, será exhibído u m cineraato-
grapho aperfeiçoado, e pelo stereos-
i'opio Aused*30 quadros represen
tando a vida e a paixão de Christo. 

Vamos ter como se vê, uma 
semana gorda. 

IMPRENSA 
\ começar de lfl da Junho 

pioximo, A Platêa apreciado 
vespertino de S. Paulo, pas 
sara a publicar duas edições 
diárias : pela manhã e á noite. 

tribunal do íurg 
2. sessão periódica 

Sob a presidência do sr. dr. 
José de Campos Toledo, servindo 
eomo promotor interino o sr. A u -
gu-»G0 Pt-rrnZ de Sampaio, instal-
lou-se no dia 28 do corrente a 
segunda sessfto periódica do jory 
destx comarca. Compareceram apó* 
IÍ novo sorteio 41 jurados. 

Ojury julgou em primeiro lu
gar o processo cm q»e é réo C**i 
miro Fonseca, aceusado de crime 
cie ferimentos graves na pessoa dfl 
Aureliano Alves dos Santos. 

O cooselho desre julgamento tí-
gou assim composta : 

Ângelo de Almeida, Joaquim /?*)-
áiigues Seckler, Rodolpho Augusto 
de Senna, Ranulpho Pereira Men-
de*s Antônio Bueno de Camargo 
/'rimo, Francisco Eugênio d« Oli
veira, dr. Manoel Maria JÜueno, Ez«-
chias da Costa ífalvAo, José Pnri«z 
do Tolede-, José de Paula Cerqueira 
e João Pedro Corrêa. 

Oecuparam a cadeira da defezn 
os sns. dr. Eugênio Fonseca e Al
fredo R*uer, estudante de direito 
que fez uma bonita estréa na tri
buna judiciaria. 

Os debates foram mais ou menos 
calorosos, sendo o réo absolvido 
por unanimidade de votos. 

E m seguudo lugar o jury jul
gou o pr cesso em que é réo, o hss-
panhòl Antônio Gonçalvez,aceusado 
de crime de ferimento grave na 
pessoa do preto Leopoldo Augusto 
de Almeida. 

Ainda oceupou a cadeira da 
defeza o snr. dr. Eugênio Fonseca. 

O conselho de sentença qu« 
jjl*ou este processo ficou assim 
oenàtituído : 

Adolpho Galvilo de ^tlnaeida, 
Luiz de Camargo Penteado, dr.Ma-
noel Maria Bueno, Miguel Benjamin 
de Castro, Francisco Gaspar, ííi\ 
Nicanor de Arruda Penteado, José, 
Ferraz de Toledo, Juvenal de Frei
tas Ferraz, João Taulo Giimarae«, 
Joaquim Antônio Gomes, Ranulpho 
Pereira Mendes e João Evangelista 
de Quadros. 

O j»ry absolveu o réo tambt m 
por unanimidade de vetos. 

Hontem entrou em segundo jul 
gamento o processo em que é rés 
José Francisco da Silva, aceusado 
de crime de ferimentos leves, pra
ticados na pessoa deJofto dos San
tos, em um cotiflictO havido no 
bairro do Pinheirinho, neste muni
cípio. 

Feita a chairada, nao tendo 
comparecido numero legal para o 
julgamento, foram sorteados, peia 
urna supplemeatar os seguintes 
jurados : 

Bento de Camargo Barros, JOÃO 
Carlos Xavier, Luiz Gonzaga /íiou-
do, Franoisco Pereira Mendes Pri
mo, Octaviò de Sallea Pinto, Feli-
ciano Bicado, Luiz Gonzaga Dias 
Ferraz, Hyppolito Leite do Barros, 
e Agnelo Cícero de Oliveira, os 
quaes foram intimados momentos 
depois. 

Feita novamente 2 chamada e 
havendo ndmero legaI,eo«tinuar&ni 
os trabalhos do jury. 

0 conselho de sentença fico» 
composto dos seguintes anrs. jura
dos : 

Rodolpho Auçusto de Senna' 
Ângelo de Almeida, Francisco C a -
simiro de Alme;dat João Paulo 
Guimarães, OcUvio de Salles Pi» 



KftFUKLPJA 

to, José li 'i«' I's d" Oliveira, 
Adolplio G a vao do Almeida, E z o -
quia* d« 1*. tí» í 10, Luiz de 
C a m a r g o /* it • Joaquim Anto 
nio G o m »a, I is '• t'1 i i az de Toledo 
e Francisco Jea ; ftibHro Ratto 
Júnior. 

Achando-S" impedido O snr. 
promot r intero-o fui nomeado pro
motor ad-hoc, para servir neste 
protji-^oo snr. d<\ Manoel Afaria 
Bueii'. 

Oe*upou a ead ira da defeza o 
snr. dr. Eugênio F iseea. 

O conselho d «;nt«nça voltou 
no ;>:i it.*Cü Ia -" • «reta, tra 
zend.i A abs-lvn, anime do ac
eusado. 

--H j" • --rá ' > o processo 
em que é réo OÍTHVJO Ci"fFi, de

vendo ser ei cerrada a sessão logo 
em segtudu. 

E' seu advogado o sr. dr. Eu
gênio Fonseca. 

MEZ DE MARIA 
RealUa-se amanhã o en

cerramento do mez de Maria, 
na effreiã do Bom Jesus. 

Haverá ás 7 e rueia horas 
da manhã missa com cânticos e 
communha-o geral. 

A's 6 e meia horas da 
tarde realisar-se á a renovação 
das promessas do Baptismo 'aos 
neo-commungantes, pratica e 
consagração áN.Senhoraj re-
citação da Ladainha e bençam 
do Santíssimo Sacramento. 

Grande numero de meninos 
c meninas farão amanhã, na * 
*juella ogreJM, a sua primeira 

communbão. 

Dois soldados de «avaliaria fe 
ram os primeiros a ser atacados. 
Ambos ficaram machucados o um 
delles, recebeu graves lesões, vindo 
a tallecer pouco depois. 

U m reforço acudiu, travando-
se entfte serio conllicta, no qual fi
caram feridos alguns dos amotina* 
los e dois mortos. 

Muita gentt> que se destacou 
do f^rupo, refu£tou-*e em oasas, 
disparando tiros contra a força. 

Não sao conhecidos oerros 
pormenores da crave ecearrencia. 

Passageiros checados de São 
Paulo, disseram-nos que hontem 
até ás 4 horas da tarde, a cidade 
estava em paz. 

Exonerou se do cargo de 

ministro da Justiça da União 

o ar. dr. J. J. Seabra, que foi 

substituído pelo sr. dr. Feiix 

Gaspar, 

Mas, n to p >d • íd > venço * 
Que n a lu Io se humiili .̂ a 
Para ver se o dê as »o| iv , 
Deixou lhe viva * milhe *. 

ao anni versar ío 

gentileza 

O nosso presado contra de 

A Voz do Povo, de Guaratin-

guetá, trouxe e m o seu ultimo 

numero u m a delicada noticia, 

referindo-se 

desta folha. 

Agradecendo a 

iscientificamos ao collega que o 

noHso auniversario passou-se ha 

uns seis mezes. 

•««•Está na cidade o sr. ma

jor Dario Chagas distineto 

cavalheiro, ex-«egutido tabel-

üão d comarca. 

Cumprimentos 
O lar do sr. João de SOIIZM 

Campos Nctto, está enriqueci 

do com o nascfiiento de um 

rochonchudo bêbô^ que recebeu 

@ nome de Paulo. 

•«••Por egual motivo o lar 

do sr. Ignacio de Camargo 

Penteado acha se em festa, 

contando aquelle nosso amigo 

mais u m homemsinho que veiu 

augmentar sua família. 

Nossos parabéns. 

AGREVE 
Correram ante-hontem nesta 
cidade gravas boat s de motins em 
S. Paulo, es quaes alarmaraaa a 
nossa populaçAo. H o n U m , peroaa, 
ootv> a chegada dos jornaes o espi
rito pubbc»» ficou tranquilisado. 

O Estado sliz que repetiram-
se algumas scenas desagradáveis da 
vesppra. 

A policia interveiu energica
mente, pondo em debandada os 
amotinados. 

Presumia-se qu« hontem devia 
ter ficado completamente restabe
lecida n ordem na capital 

E m Jundiahy, ante-hontem, 
cerca d>- duzentos operários grevis
ta já dispensados, vieram de uma 
eoloira, armados de. foiea, atacar as 
Oificinr.3 da Paulista. 

Secçdo alegre 
Bu,B .—Permitta-me m n ia 
• juernia que eu, neste roo 
meu >, o abra o meu o 
raçâei. 

ELI.A :—Oh ! não ; por quem 

Ao Sr. LUbeKto Bottolc. 
O S * , itilberto B M tolo b m 

brou*se de pedir pel \ sec * io 
livro lesta f. 1b i o p igameutu 
ie uma oonti pliant istfca 
que diz que lhe invernos ; 
a verdaJe p ir • u é que n.&da 
devemos a esse senhor e por 
isso nada temos com a lal 
publicação. Auora se o snr. 
Bartolo pretende explorar e 
ameaça com nova^ publica 
ções, o negocio è outro , r 
em resposta só temo> a dizer 
que perante os tribunaes de
fenderemos o nosso nome 
de negociantes honrados coiio 
tra quem quer que nos queira 
explorar. 

Para que o publico conhe 
ca a força do direito do sr. 
Bartolo, basta dizer que pede 
pagamento cora ameaça de 
pubPoações desagradáveis. 
Pois venham essas publis 

cações que o código Penal 
dará ao sr. Bartólo a recom
pensa que rrerece. 
Ytü 30-5—06 

Bardini & Filhos 

Vende-se uma casa sita á 
rua da Palma, n* iá-— Infor
mações com o director desta 
folha. 

Casas a venda 
Vende-se duas magnfiica 

casas novas sitas á rua Kan 
Ia Rita, com boas ac( 
modi ções para famílias, iu-
stailaoão electrica e agu * 
enoanada. Trata-se com Joa ? 
qedra Gaivâo. 

Dr. Leoncio de Queiroz 

MFDICO—Largo d:i Matris Q. I4, 

Mercado Municipal 
Preços correntes 

Mínimo— Mi sim* 

Feijão novo j 
« velho 

Farinha de milho 
Fubá 
ArrozBeneficiado 

» c o m casca 
Milho 
Cará 
Batatinhas 
Batatas doces 
Café 
Palmitos 
Laranjas 
Bananas verdes 
Gallinhas 
Frangos 
Ovos 
Peixes 
Porvilho 
Çinhao 

alqueire 
c 
« 
c 

c 

« 

» 
» 
» 

Arroba 
Dúzias 
100 
» 
Uma 
Um 
Dúzia 
fieira 

alqueire 
alqueire 

10* m 
8# 

4500 

4$ 
! • > $ 

bt 
3$ 

4500 
6* 

2500 
5500 
2« 
1$ 
500 
4200 

n 5$ 
— 
ib$ 
— 

3500 

-r>$ 
1% 

n w% 
4* 

14(M) 
600 
1300 

\% 1300 
700 800 

1$ 
10$ 
6$ 

1200 
— 
'\% 

Ytd, ̂ 8 de Maio de 1906. 

O ADMINISTRADOR 

Mario Camargo Fonseca 

ó, dispen>es:nc. Não 
de assistir autópsias* 

;osto 

— N a o diacutaos nunca : não 
convoncereis ningnem. AS opi
niões -ão c 'mo o^ pregos : 
quanto mais se lhe bate em 
cito;*, mais fundo clles ê 
enterrara.— DUMAS FILHO. 

AO CHI 
Rua do Commercio n. 74 

YTÜ 
Tendo um pequeno feito 

um i travassura, o pae, dos 
pois de lhe ter applhado ama 
boa sova : 
—S:»bes o motivo porque 

te bali! 
Sei, sim senhor. 

— Porqu^ foi então ? 
— Pnrque eu não pude cor 

rer quando o papae me pe-* 
Igoir. 

Uma oocasião perguntaram 
a uma ciboch nortista, qual 
é o insecto que vôa mais 
alto. 

Ella, cheia do si, responde , 
-O antcèto que avúa mais 

alto é o aribix, 

A Job, o tfêmo tenloa 
Com tanta solic lude 
Que após fortuna c sanae, 
Ioda os li11103 llie tirou. 

Chama se attenção das Exmas Famílias e do publico 
era geral, pois acaba de chegar do Rio de Janeiro, grande 
e variadiŝ simo sortimento de fazendas e armarinho assim 
como pongèe de seda phantasia, Itamine phantasia, cassas, 
o que ha de mais chie e modernay, cintos de peliica; 
sombrinhas de seda, bolsinhas de Snras., grande variedade 
em perfumadas e muitos artigos phantasiapara presentes. 

Collos-al sortimento de collarinhos, camisas e gravatas 
lindas bengalas com castro de prata, variado sorlimento 
de chepcos para homens e meninos, ultima moda bellissi-
mo sortimento em casemiras proprUs para o inverno. 
casemiras para sobretudos e paletóa de Snra. 

Ternos de casemiras para homens, feitos no rigor da 
moda por 35$000 M i . . . 

Nâo façam S U H compras sem primeiro visitarem a 
loja ífAO CHIO YTUANü" que c a uaica nesta cidade tanto 
cm preços como em gosto. 

tU5 

RUADO COMMERCIO 74-YTU 
AN D^É DE TOLEDO LAf^A 



KftHIríLlJ^ 

m 
»E6CR; 

I) 

D 
Patroci 

Coniiuercia 
e i. ínsiin 

•RIO 

> V O C A C I A 

' edade 

«2» a 

lusas cíveis, 
• iitines, em 1. 

s e accu-
AJÍ\saçoL-5 ptr n qualquer 
w^pcooiarca d i Ks . ••• ura to ri o* 
'.• "• »nas repartições publ cas, erapres* 
•fev tirnos hypothecanos, cobranças; C* 
-**tudo mediante honorários modi- '2: 
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COS. 

Attende a chamados, qualquer 
i*XQora p',ra serviços na policia, 

|o£ EsCRIPTORlO : 
|gg£0—.Rua áo Quartel—20 
f ( D a s 11 ás^ tarde] 

RESIDÊNCIA 

j*&34 — RÜA VERIDIANA—54 
™ . TELEPHONE ,645 

S. PAULO 

I 

Ü 3fe w v 
t; 

Instaurado^ do cabello 
DESCOBERTA OE RAPHiíL SCACÍOTA 

O melhor preparado para ; 
hygiene da cabeça, analysado 
im Laboratório Chi mico do l.s 
tadn e appnuado pela Junt;; 
(•' llygine de *•&<> Paulo. 
Ünico eespeciflco eflicaz e 

inf.illivel contra as 
PAKAS|T\^ 1 vSPAS * a 

OuEDADO C4BELLO. 
Garante-se resultado completo a* 

ratamento. 

VE/VDE-SE UNICAMEINTEn« 

A M , Pires & Cipia U lceras, Feridas e lecenços. 

COMMISSARIOS 

u a JF*íaî i.lttt Í ^ O I I ^ Í I , 

P1IÍCO^.EÍPIRIH:Í§ 
Recebera café e outros gênero*- uacionaes á 

com missão e prestam conta de venda a 

vista. 

Especialidade em oenda de cafés 

baixos 

n&o re>istem ao ENGUENTO RAN-

I.TO, preparado por Granado & 

Comp. 

A' vendi» em todas as phar> 

macias e drogarias. 

Mnadores do piano 
Os abaixo as<-ignados, afis 
nadores e coícertadores oe 
pianos, lendo de retirarão por 
estes 20 dias. desta cidade, 
previnem ás extras familiar 
que precisarem de seus servís 
cos, avisarem%o*o9 no nHolet 
du Braz». 

Paaem trabalhas de eonoer* 
tos com a maior perfeição, 
garantindo a durabilidade dos 
mesmos, pois upplicam ma»e-
ial de primeira qualidade. 

Ytü, 12 de Maio de 1906. 

João Damy Sc Filha. 

Negocio a venda 
Vende se um ne-ocio bern |-i 

ifregoi*z»'do. sito ã rua do fl fi . fl 1 
Commercio, de propriedade fl | " M I 
lo José Cerrano. O m< tivo I1U 1 Ul 
üâ venda e incommodo de 
saúde dy proprietário. Trata 
se co*n o mesmo. 4—2 

1TU 
tienzã 

u>o d«i Anti 

y^ronchife. 

I—' Snfíi 
Cedem com 

Catharral (car \\\* benedictos) 
de 

Granado & Comp, 
'12, rna Io. oe Março, 12, Rio 
de Janeiro. ,e nas principaes 
phar macias e drogarias do 
lirazil. 

s^^üê- mm 
>Jk@r. S. cfflalheiros 

M 
9$ 

dá consultas e attende 1X0 
á chamados a qualquer l*^ 

~ hora. 
att 

W 

> 

Os Advogados 

BlPHia C SAMPA18 
J8ÃQ MARTINS OE fü- JÚNIOR 

H FONSECA FERRAZ-
Esc.RlPTORia: 

T AVESSA DA SÉ N 
S Paulo 

m 

w 
Largo da Matriz 12 

^hosphaturij 
Neurasthenia 

Usem a Kda gr anulada, 
di/cero phosfhatada. de 

GRANADO & COMP. 
Rua Io. de Março, 12 
R i o cio J a n e i r o 

' nas principaes pharmacias e 
Irogarias do Brazü. 

.----

MERCADO Quarto n\ 3 YTÜ 
N'este quarto, as Exmas. famílias encontrarão va

riado sortimento de conservas nacionaet e 

& 

estrangeiras, a preço nunca visto 

Vela Brasi'eira (maço) 
Manteiga M. Oalloní (kil<>) 
Fiuctas era calda, nacional (lata) 

€ « « portugueza « 
Camarões « 
Leite condensado 
Hervilha « 
Mortadella Colomldni « pequena 

« « , « grande 
Tamaras especiaes « 
Ameixas pretas < 
Sardinha Dinamarca « 

70» 
1. iifi 

i .©•'••' 

1.00 ' 

80<> 
1 mVêu 
1.8«l 

8iJ0 

.T»1 

Venie^e luas casas boas, 
uma sita à rua do Commercio 
n. 69 P outra á roa das Fio 
res, n. 51, sondo ambas bem 
constru <!as e próprias para 
familia. i tratar com a 
nroi>n- < , Antonia Augusta 
Martins. 

Tem seu concultorio á rua W* 
do Commoroio N. -715, <Sà 

^j junto a PHARMACIA SOUZA, CIA ^ 

Vende se um piano em per
feito estado, fará tratar com 
.lofto Datny, na rua da Palma, 
junto ao grupo escolar, ou no 
Hotel io Bra/, 

E assim muitos artigos a preços de admirar 

E' para facilitar a crise 

íorgo IresGiani Mo 

OFFERECE-SE 
U m a pessoa com longa pra 

tica de machinisla, para ma* 
china de beneficiar café pre 
fere na zona Mogyana. 
Cartas e inlormaçòes, nesta 

Redacção. 

Vende>«e seis casai, á rua 

do Patmcinio4 sob os HS. S, 

7, 9, 20. 2» • 36. 

Informações com Oi ̂ imbo 

Caaeiro. 


